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^ _ p$wIADCZENIE MAJ,trKowE
AiNt radnego gminy

Iw-
/(/ ........Ko1bus2owa......., dnia ...20.04.2020..... r.

(miejscowoSC)

Uwaga:
1. Osoba skladaj4ca oSwiadczenie obowiqzanil jest do zgodnego z prawdq, starannego

i zupelnego wypelnienia kaidej z rubryk.
Je2eli poszczeg6lne rubryki nie znajdujq w konkretnym przypadku zastosowania, nale2y
wpisad ttnie dotvczvtt
Osoba skladajqca o5wiadczenie obowiqzana jest okreSli6 przynalei,noSd poszczeg6lnych
skladnik6w majqtkorvych, dochod6w i zobowiqzafi do majqtku odrgbnego i majqtku
objgtego malierf,skq wsp6lno5ciq majqtkowq.
OSwiadczenie majqtkowe dotycry majqtku w kraju i za granicq.
O5wiadczenie majqtkowe obejmuje r6wniei wierzytelnoSci pienigine.
W czgSci A o5wiadczenia zawtrte sq informacje jawne, w czg5ci B za5 informacje
niejawne dotyczqce adresu zamieszkania skladajqcego o5wiadczenie oraz miejsca
poloienia nieruchomoSci.
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CZ4SC A

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

urodzony(a) ............26.05.1981 ..... w.......Kolbuszowej.

.........Brammer S.A....
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapozrtaniu sig zprzepisanri ustawy zdnia 2l sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia
dzialalnoSci gospodarczej przez osoby pelni4ce funkcje publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 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 wchodzqce w sklad malZeriskiej
wsp6lnoSci maj4tkowej lub stanowi4ce m6j maj4tek odrgbny:

I.
Zasoby pienig2ne:

- Srodki pienig2ne zgromadzone w walucie polskiej:

...........38 000 21........

- Srodki pienigZne zgromadzone w walucie obcej:



na kwotg:

II.

1. Dom o powierzchni: ..........140............ ....n2, o wartoSci: .........250 000 21............

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

2. Mieszkanie o powierzchni: ......... ..fr2, o wartoSci:

dotyczy.....

3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: ..............rolne....... ........) powierzchnia: ......1,2073ha

o wartoSci:...........50 000 zl.

tytul prawny: ......................w1asno56............

Ztego tytufu osiqgnqlem(glam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokoSci:

4. Inne nieruchomoSci:

powierzchnia: .......................nie dotyczy.....

tltul prawny: ......................nie dotyczy

ilI.
Posiadam udzialy w sp6lkach handlowychztdzialem gminnych os6b prawnych lub

przedsigbiorc6w, w kt6rych uczestniczqtakie osoby -nale?y poda6liczbg i emitenta udzial6w:

...nie dotyc2y..............

'udziatyte 

stanowi4 pakiet wigkszy ni|I0%oudzial6w w sp6lce: nie dotyczy

Ztego ty,tutu osi4gn4lem(glam) w roku ubiegtym doch6d w wysokoSci: ........nie dotyc2y............



ry.

l.Posiadam akcje w sp6lkach handlowychzudzialem gminnych os6b prawnych lub
przedsigbiorc6w, w kt6rych uczestniczq takie osoby - naleiry poda6 liczbg i emitenta

akcje te stanowi4 pakiet wigkszy niLl0o/o akcji w sp6lce:

Ztego t1.tufu osi4gn4lem(glam) w roku ubiegtym doch6d w wysokoSci: .......................nie

dotyczy.....

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

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

v.
Nabylem(am) (nabyl m6j mal2onek, z wylqczeniem mienia przynaleimego do jego maj4tku

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

terytorialnego, ich zwiqzkow, komunalnej osoby prawnej lub rwiqzku metropolitalnego

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

nabycia, od kogo:

Z tego ty.tutu osi4gn4lem(Elam) w roku ubiegtym doch6d w wysokoSci:... .



vI.
1. Prowadzg dzialalnoSd gospodarczq (naleiry poda6 for-g prawnq i przedmiot dzialalnoSci):

.nie dotyc2y................

- osobiScie

- wsp6lnie z innymi osobami

Ztego tytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubiegtym przychod i doch6d w wysokoSci: ....................

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

2. Zarzqdzan dzialalnoSci4 gospodarcz4 lub jestem przedstawicielem, pehromocnikiem takiej

dzialalnoSci (nale?y poda6 formg prawnq i przedmiot dzialalnoSci):...

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

- osobiScie

- wsp6lnie ziwrymi osobami

Ztego tytutu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci:

nie dotyczy

vII.
1. W sp6lkach handlolvych (nazwa, siedziba sp6lki): ............nie dotyczy.....

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

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

Ztegotytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubiegtym doch6d w wysoko6ci: .........nie dotyczy..

-jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ..........nie dotyczy



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

z podaniem kwot uzyskiwanych zkuzdego tytulu:-.

... Zatrudnienie w BRAMMER S.A. 60 748,46 zl

... dieta radnego l0 062 zl

Ix.
Skladniki mienia ruchomego o wartoSci powy2ej 10 000 zlotych (w przypadku pojazd6w

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

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

x.
Zobowi1zania pienig2ne o wartoSci powy2ej 10 000 zlotych, w tym zaciqgnigte kredyty

ipo|yczki oraz warunki, na jakich zosta$ udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z jakim

zdarzeniem, w j akiej wysokoSci) : ................

.....nie dotyczy.....
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cz4sc B

Powy2sze oSwiadczenie skladam Swiadomy(a),i2napodstawie art. 233 S 1 Kodeksu karnego

za podanie nieprawdy lub zataj enie prawdy grozi kara pozbawienia wolnoSci.

.... Kolbusz owa 20.0 4.2020
(miejscowoSd, data) (podpis)

fut* Kvhk


