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Uwaga:
l. Osoba skladajqca oSwiadczenie obowiqzunr jest do zgodnego z prawd4, starannego

i zupelnego rvypelnienia kaZdej z rubryk.
2. Jei.eli poszczeg6lne rubryki nie znajdujq w konkretnym przypadku zastosowania, naleiy

wpisa6 ttnie dotvczvtt.
Osoba skladajqca o5wiadczenie obowiqzana jest okreslid prrynaleLnoS6 poszczeg6lnych
skladnik6w maj4tkorvych, dochod6w i zobowiqzarfl do majqtku odrgbnego i maj4tku
objgtego mal2erisk4 wsp6lno3ci4 majqtkow4.
OSwiadczenie majqtkowe dotyczy maj4tku w kraju i za granicq.
O3wiad czenie maj qtkowe obej muj e r6wnie t w ierzy teln o5ci pienigin e.
W czgSci A oSwiadczenia zawtrte s4 informacje jawne, w czgsci B za5 informacje
niejawne dotycz4ce adresu zamieszkania skladaj4cego o5wiadczenie oraz miejsca
polotenia nieruchomoSci.

3.

4.
5.
6.

cz4sc A

Ja, nizej podpisany(a), Dorian Stanislaw Pik,
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) 15.09.1986 r. w Kolbuszowej

Inspektor w Wojew6dzkim lJrzgdzie Pracy w Rzeszowie,
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub furrkcja)

po zapoznarriu sig z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia
dzialalnoSci gospodarczej przez osoby pelni4ce funkcje publiczne (Dz. U. 22017 r. poa.1393)
oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875),
zgodnie z art. 24h tej ustawy oSwiadczam, 2e posiadam wchodz4ce w sklad malZeriskiej
wsp6lnoSci maj4tkowej lub stanowi4ce m6j majqtek odrgbny:

I.
Zasoby pienig2ne:

- Srodki pienigZne zgromadzone w walucie obcej:

- papiery wartoSciowe:
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u.
l. Dom o powierzchni#m2, o warto6ci:

tytul prawny:

2. Mieszkanie o powierzchni: m2, o wartosci: ...........

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

3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: owierzchniot-:m
o warto5ci:

rodzaj zabudowy:

tytul prawnlr

Ztego tytulu osi4gn4lem(Etdrn) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokoSci:

...'..''....'.

4. Inne nieruchomo5ci:

powierzchnia:

o wartoSci:-

tytul prawnll -;=;-

m.
Posiadam ndzialy w sp6lkach handlowychztdzialem gminnych os6b prawnych lub

przedsigbiorc6w, w kt6rych uczestnicz4 takie osoby - nale?y podad liczbg i emitenta udzial6w:

:

udzialy te stanowi4 pakiet wigkszy nill}Yo udzial6w w sp6lce:

Ztego tytulu osi4gnElem(Elam) w roku ubieglym doch6d w wysoko6ci: .

Iv.
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l.Posiadam akcje w sp6tkach handlowychzldzialem gminnych os6b prawnych lub

przedsigbiorc6w, w kt6rych tczestniczqtakie osoby - nale?y podai liczbg i emitenta

akcji:

akcje te stanowi4 pakiet wigkszy ni?l0% akcji w sp6lce:

Ztego tytulu osiqgn4lem(Etarn) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci:

2. Posiadam udziaNy w innych sp6lkach handlowych - nale2y poda6 liczbg i emitenta akcji:

House of Life Sp. z o.o. - Czlonek Zarzqdu- 4Yotdzial6w

Ztego tytulu osi4gn4lem(Etam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci:0 zl

V. -:'r-':'

Nabylem(am) (nabyt m6j malzonek, z wyl4czeniem mienia przynale2nego do jego maj4tku

odrgbnego) od Skarbu Pafistwa, innej paristwowej osoby prawnej, jednostek samorz4du

terytorialnego, ich z-tir4zk6w, komunalnej osoby prawnej lub ztir4zku metropolitalnego

nastgpuj4ce mienie, kt6re podlegalo zbyciu w drodze przetargu - nale?y podad opis mienia i datg

nabycia, od kogo: ;:::.:::::::::-:;;':i
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1. Prowadzg dzialalnoS6 gospodarczq(nale?y poda6 formg prawnQ i przedmiot dzialalnoSci):

Nairod Art Dorian Pik - jednoosobowa dzialalnoS6 gospodarcza polegaj4ca na organizacji

koncert6w, event6w, itp.

- osobiScie - dzialalnoS6 wykonywana osobiScie

Ztego tytulu osiqgn4lem(Elam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokoSci: przych6d:

52 945,00 zl, doch6d: 0 zl, dzialalnoS6 rozpoczgta w sierpniu 2018 r.

2. Zarzqdzam dzialalnoSci4 gospodarcz4 lub jestem przedstawicielem, pelnomocnikiem takiej

dzialalnoSci(nale2ypoda6formgprawn4iprzedmiotdzialalno5ci):-

- o sobi Scie ;--;:::::--;;::

- wsp6lnie z innymi osobami

Ztego tytulu osiqgn4lem(Elarn) w roku ubiegtym doch6d w wysokoSci:

v[.
l. W sp6lkach handlolvych (nazwa, siedziba sp6lki): House of Life Sp. z o.o., al. T. Rejtana l,

35-326 Rzesz6w

-jestem czlonkiem zarzqdu(od kiedy): od sierpnia 2015

-jestemczlonkiemkomisjirewizyjnej(odkiedy):

ztego tytulu osi4gnQlem(Elarn) w roku ubieglym doch6d w wysokosci:0 zl

vIII.
Inne dochody osi4gane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnoSci zarobkowej lub zajg6,

z podaniem kwot uzyskiwanych zkaZdego tytulu:

37 284,85 zl - z tytulu zatrudnienia w Wojew6dzkim tJrzgdzie pracy w Rzeszowie

DI

- wsp6lnie z innymi osobami

-jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):



5992,00 zl - z tytulu um6w o dzielo na wykonywanie koncert6w zespolu Le Moor, kt6rego

jestem czlonkiem.

IX.
Skladniki mienia ruchomego o wartoSci powyzej l0 000 zlotych (w przypadku pojazd6w

mechanicznych naleZy poda6 markg, model i rok produkcji):... ..

Citroen C4 Picasso,2009 r.,19500 zl

x.
Zobowi4zarria pienig2ne o wartoSci powy2ej l0 000 zlotych, w tym zaci4gnigte kredyy

ipo?yczki oraz warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwipku z jakim

zdarzeniem, w j akiej wysokoSci) :

Iftedyt got6wkowy w Deutsche Bank - do splaty 26 000 zl
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cz4sc B

Adres zamieszkania osoby skladajqcej oSwiadczenie: ul. Wojska Polskiego 16, 36-100

Kolbuszowa

Miejsce polo2enia nieruchomo5ci wymienionych w punkcie II czgSci A (adres):

l. r

2.

J.

4.

PovtyZsze oSwiadczenie skladam Swiadomy( a), iz na podstawie art. 233 $ I Kodeksu karnego
za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnosci.
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(podpis)


