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Urzqriu rl,(iejskjego OSWIADCZENIE MAJATKOWE

wFryne,o X::'ffi::tr:.W radnego gminv

[/f\ Kolbuszowa, dnia 04.12.2018 r.
/(Y - (miejscowos6)

Uwaga:
1. Osoba skladaj4ca o5wiadczenie obowiqztnt jest do zgodnego z prawd4, starannego

i zupelnego wypelnienia kaidej z rubryk
Jeieli poszczeg6lne rubryki nie znajdujq w konkretnym prrypadku zastosowania, naleiy
wpisa6 "nie dotvczyt'.
Osoba skladaj4ca o3wiadczenie obowi4zana jest okreSlid przynaleinoSd poszczeg6lnych
skladnik6w maj4tkowych, dochod6w i zobowi4zaf do maj4tku odrgbnego i maj4tku
obj gtego maliefi sk4 wsp6lno6ciq maj4tkow4.
05wiadczenie maj4tkowe dotyczy maj4tku w kraju i za granic4.
O5wiadczenie maj 4tkowe obej muj e r6wniet wierzytelnoSci pienigtne.
W czg5ci A oSwiadczenia zawrrte s4 informacje jawne, w czgsci B zaS informacje
niejawne dotycz4ce adresu zamieszkania skladaj4cego o5wiadczenie orLZ miejsca
Oo:o:""t" nieruchomo5ci.

2.

J.

4.
5.
6.

cz4sc A

Ja, nizej podpisany(a): Adam Wladyslaw Kaczanowski
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) . 17.07.1960 r. w Kolbuszowej

Zaklad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp6lka z o.o. w Kolbuszowej
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu sig z przepisami ustawy zdnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia
dzialalno$ci gospodarczejprzez osoby pelni4ce funkcje publiczne (Dz. U. 22017 r. poz. 1393)
oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz4dzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875),
zgodnie z art. 24h tej ustawy o6wiadczam, 2e posiadam wchodz1ce w sklad mal2efrskiej
wspolno6ci maj4tkowej lub stanowi4ce moj maj4tek odrgbny.

L
Zasoby pienig2ne:

- Srodki pienig2ne zgromadzone w walucie polskiej: nie dotyczy

- Srodki pienigzne zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy

* papiery wartoSciowe: nie dotyczy

tr
1. Dom o powierzchni: 118 rl2, o wartoSci: 250.000 zl tytul prawny: maDefiska wsp6lno56

maj4tkowa

2. Mieszkanie o powietzchni: 33 m2, o warto5ci: 115.000 zl tytul prawny: maliefska

wsp6lno56 maj4tkowa

3. Gospodarstwo rolne:

rodzal gospodarstwa: nie dotyczy, powierzchnia: nie dotycry
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o wartoSci. nie dotyczy

rodzaj zabudowy: nie dotyczy

tytul prawny: nie dotyczy

Ztego tytulu osi4gn4lem(elam) w roku ubieglym przychod i dochod w wysoko$ci: nie

dotyczy

4. Inne nieruchomo5ci:

powierzchnia: dzialka zabudowana domem jednorodzinnym z punktu ILI o powierzchni

482 m2.

o warto6ci: 40 000 zl

tytul prawny: mal2efska wsp6lno56 maj4tkowa

m.
Posiadam udzialy w spolkach handlowych z udzialem gminnych osob prawnych lub

przedsigbiorc6w, w ktorych uczestnicz4 takie osoby - nale2y poda6 liczbg i emitenta udzialow:

nie dotycry

udzialy te stanowi4 pakiet wigkszy ni2l0o/o udzialow w spolce: nie dotycry

Ztego tytulu osi4gn4lem(elam) w roku ubieglym dochod w wysoko6ci: nie dotyczy

rv.

l.Posiadam akcje w spolkach handlowych z udzialem gminnych os6b prawnych lub
przedsigbiorc6w, w ktorych uczestnicz4 takie osoby - nale2y podad liczbg i emitenta akcji: nie
dotyczy
akcje te stanowi4 pakiet wigkszy nizl}yo akcji w spolce: nie dotyczy

Z tego tytutu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym dochod w wysoko6ci: nie dotycry

2. Posiadam udzialy w innych spolkach handlowych - nale2y poda6liczbg i emitenta akcji:

nie dotyczy

Z tego tytutu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym dochod w wysoko6ci nie dotyczy

v.
Nabylem(am) (nabyl m6j malzonek, z wyl4czeniem mienia przynaleinego do jego maj4tku

odrgbnego) od Skarbu Pafstwa, innej pafrstwowej osoby prawnej, jednostek samorz4du

terytorialnego, ich ztiqzk6w, komunalnej osoby prawnej lub zwrku metropolitalnego

nastgpuj4ce mienie, ktore podlegalo zbyciu w drodze przetargu - nalezy podac opis mienia i datE

nabycia, od kogo: nie dotyczy

vr.
l. Prowadzg dzialalno6d gospodarcz1 (nalezy podac formQ prawn4 i przedmiot dzialalno6ci):
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nie dotycry

- osobiicie. nie dotyczy

- wspolnie z innymi osobami: nie dotyczy

Ztego tytufu osi4gn4lem(Elam) w roku ubieglym przych6d i dochod w wysokosci. nie dotycry

2. Zuz4dzam dzialalnoSci4 gospodarcz4 lub jestem przedstawicielem, pelnomocnikiem takiej

dzialalnoSci (nale2y poda6 formg prawn4 i przedmiot dzialalnoSci): nie dotyczy

- osobi6cie: nie dotyczy

- wsp6lnie z innymi osobami: nie dotyczy

Ztego tytufu osi4gn4lem(elam) w roku ubieglym dochod w wysokoSci: nie dotycry

VII.

1. W spolkach handlolvych (nazwa, siedziba spolki): nie dotyczy

- jestem czlonkiem zarz1du (od kiedy): : nie dotyey

- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): : nie dotyczy

* jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy

Ztego tytulu osiqgn4lem(elam) w roku ubieglym dochod w wysokoSci: nie dotyczy

vttr.
Inne dochody osi4gane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalno6ci zarobkowej lub zajgc,

z podaniem kwot uzyskiwanych zkuizdego tytulu. Doch6d z tytulu umowy o pracg w ZGKIM
Sp. z o.o. w Kolbuszowej za okres 01.01.2018 r. do 31.10.2018 r. - 43 644,53 zl brutto (w

tym nagroda jubileuszowa). Doch6d z najmu mieszkania za okres 01.01.2018 do 31.10.2018

r. - 6350 zl.

IX.
Skladniki mienia ruchomego o wartoSci powyzej 10 000 zlotych (w przypadku pojazdow

mechanicznych nalezy poda6 markg, model i rok produkcji):

Samoch6d Audi A4 2004 r. (malieriska wsp6lno56 maj4tkowa)

Samoch6d volkswagen Passat 86 2006 r. (maDefiska wsp6lno56 maj4tkowa)



x.
Zobowiqzania pienigzne o warto6ci

i po2yczki oraz warunki, na jakich

zdarzeniem, w jakiej wysoko6ci):

Kolbuszowej w wysoko5ci 35 000

splaty: 17 25521.

powyzej 10 000 zlotych, w tym zaci4gnigte kredyty

zostaly udzielone (wobec kogo, w zwi4zku z jakim

Kredyt konsumpcyjny w Banku Sp6ldzietczym w

zl (wsp6lne zobowi4zanie mal2efiskie). Pozostalo do

cz4sc B

Adres zamieszkania osoby skladaj4cej o6wiadczenie: Kolbuszowa, ul. Marii Siedmiograj ll,

36-100 Kolbuszowa

Miejsce polozenia nieruchomoSci wymienionych w punkcie II czgsci A (adres):

1. Kolbuszowa, ul. Marii Siedmiograj 11,36-100 Kolbuszowa

2. Kolbuszowa, ul. Partyzant6w 5B/45r 3G100 Kolbuszowa

3.-

4. Kolbuszowa, ul. Marii Siedmiograj 11,36-100 Kolbuszowa

Powyzsze o6wiadczenie skladam Swiadomy( a), i2 na podstawie art. 233 $ I Kodeksu karnego
za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolno6ci.

(miejscowo$, data)

Hola'nffi^y36x dn,4,/A*ltM{r, &gnutd/
(podpis)


