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

i zupelnego wypelnienia kaidej z rubryk.
2. .lei.eli poszczeg6lne rubryki nie znajduj4 w konkretnym prrypadku zastosowania, nalety

wpisad "nie do0czy".
3. Osoba skladaj4ca oSwiadczenie obowi4zana jest okre5lid przynaletnoSd poszczeg6lnych

skladnik6w majqtkowych, dochod6w i zobowiqzafi do maj4tku odrgbnego i majltku
obj gtego malzeriskq wspr6lnoSciq majqtkowq.

4. OSwiadczenie majqtkowe dotycry maj4tku w kraju i za granicq.
5. OSwiadczenie maj4tkowe obejmuje r6wniei wierrytelnoSci pienig2ne.
6. W czg5ci A oSwiadczenia zawarte sq informacje jawne, w czg5ci B zaS informacje

niejawne dotycz4ce adresu zamieszkania skladajqcego oSwiadczenie oraz miejsca
poloienia nieruchomo5ci.

CZ4SC A

J a, nihej podpisany(a), .............................Michal Karkut
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

(miej sce zatrudnienia, stanowisko lub funkcj a)

po zapozfianiu sig zprzepisarni ustawy zdnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia

dzialalno5ci gospodarczej przez 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 oSwiadczam, 2e posiadam wchodzqce w sklad mal2eriskiej

wsp6lnoSci maj4tkowej lub stanowi4ce m6j maj4tek odrgbny:

I.
Zasoby pienigZne:

- Srodki pienig2ne zgromadzone w walucie polskiej:

- Srodki pienig2ne zgromadzone w walucie obcej:

nie dotyczy



- papiery wartoSciowe : ......................nie dotyczy

na kwotg:

II.

1. Dom o powierzchni: ..........140............ ....n2,o wartosci: .........300 000 21............

tytul prawny: ................w1asnoS6

2. Mieszkanie o powierzchni: ......... ..fr2, o
wartoSci: t5rtul prawny: ..............................nie

dotyczy.....

3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: ..............roIne....... powierzchnia: ......1,2073ha
o wartoSci:...........50 000 zl

rodzaj zabudowy: .........dom jednorodzinny

tytul prawny: ......................wlasnoSd

ztego tytulu osi4gn4lem(Elam) w roku ubiegtym przychod, i doch6d w

wysokoSci:

4. Inne nieruchomoSci:

powierzchnia: .......................nie doty cry

o warloSci: .........nie dotyczy

tltul prawny : ......................nie doty czy

ilI.
Posiadam udzialy w sp6lkach handlowych zudzialem gminnych os6b prawnych lub

przedsigbiorc6w, w kt6rych uczestniczqtakie osoby -naleiry poda6 liczbg i emitenta udzial6w:

...nie dotyczy

'udzialyte 

stanowi4 pakiet wigkszy ni|l0%o udzial6ww sp6lce: nie dotyczy
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ztego tytulu osi4gn4lem(Elarn) w roku ubiegtym doch6d w wysokosci: ........nie dotyczy

ry.

l'Posiadam akcje w sp6lkach handlowychzudzialem gminnych os6b prawnych lub
przedsigbiorc6w, w kt6rych uczestniczqtakie osoby - nalefi poda6 liczbgi emitenta akcji:

nie dotyczy

akcje te stanowi4 pakiet wigkszy niz 10yo akcji w sp6lce:

.............nie dotyczy

Ztego tl,tulu osi4gn4lem(Elam) w roku ubiegtym doch6d w wysokoSci: .......................nie
dotyczy.....

2' Posiadam udzialy w innych sp6lkach handlowych - nalezy poda6 liczbgi emitenta akcji:
.....nie dotyczy

z tego tytulu osi4gn4lem(Elam) w roku ubiegrym doch6d w wysokosci:

nie dotyczy

v.
Nabylem(am) (nabyl m6j malZonek, z wylqczeniem mienia przynaleinego do jego maj4tku

odrgbnego) od Skarbu Paristwa, innej parlstwowej osoby prawnej, jednostek samorz4du

terytorialnego, ich zwi4zk6w, komunalnej osoby prawnej lub zwiqzku metropolitalnego

nastgpuj4ce mienie, kt6re podlegalo zbyciu w drodze przetargu - nalefi poda6 opis mienia i datg

nabycia, od kogo:

.nie dotyczy



vI.
1' Prowadzg dzialalnos6 gospodar cz| (nalezy podai forrng prawn4 i przedmiot dzialalnosci):

.nie dotyczy

- osobiScie

- wsp6lnie z innymi osobami

z tego ty'tulu osi4gnqlem(elam) w roku ubiegtym przych6di doch6d w wysokosci:

.....nie dotyczy.....

2' ZarzTdzam dzialalnosciq gospodarcz4 lub jestem przedstawicielem, pehromocnikiem takiej

:11*: :*:'*'*:.',JT;;;:',::"1-::"::::l _ - _

- osobiScie

- wsp6lnie zinnymi osobami

z tego tytulu osi4gnElem(glam) w roku ubiegtym doch6d w wysokosci:

....nie dotyczy

vII.
l. w sp6lkach handlowych (nazwa, siedziba sp6lki): ............nie dotyczy

- jestem czlonkiem zarzEdt (od kiedy): ........nie dotyczy

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

-jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ..........nie dotyczy
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ztego tytuiu osi4gn4tem(gtam) w roku ubieglym dochod w wysokosci: ,...,,.nie dotyczy

VIII.
Inne dochody osi4gane z tytulu zatrudnienia lub innej dziaialnr-rSci zarobkowe.j lub zajg(.

z podaniem kwot uzyskiwanych z kaldego tytulu:

..,...,...,.,...zatrudnienie Brammer.S.A 36888,59 zl

.,...,.. ,,...dieta soltysa 4415.25 z_l

,urnowa z UrzEdem Cminy 7118,45 zl

.. .,.,.,.....,.dieta radnego 838,5 zl

,,......,.,,,,,untowa Rejonowy Zwiqzek Spolek Wodnych 336,31 zl

IX.
Sktadniki mienia ruchomego o wartoSci powy2ej l0 000 z-lotych (w przypaclku po.jazcl6r,r

nrechanicz.nych naleZy podac rtrarkq. model i rok produkcji):,

rr ic dotycz-y

x.
Zobowi4zania pieniqzne o wartoSci

i pozyczki oraz warunki, na .jakich

powyzeJ

zostaly

1 0 000 ztotych"

udzielone (wobec

w tylt't zaciqgnigte kredy,tv

kogo, w zwiqz-ku z lakirl
zdarzeniem, w .j akie.j wysokoSci) :

.,.......nie dotyczy



cz4se B

Powyhsze o6wiadczenie skladam Swiadomy(a),i|napodstawie art.233 $ I Kodeksu karnego
za p o darie ni eprawdy lub zataj eni e prawdy gr o zi kar a pozb awieni a wo lno Sc i.

....Kolbuszowa 28. 1 1.20 I 8...
(miejscowoSd, data)
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