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(m iejscowość)

Uwaga:

1. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego
wypełnienia każdej z rubryk.

2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym p.zypadku zastosowania, należy wpisaó ..nie
dotvczv".

3. osoba składająca oświadczenie obowiązana Jeśt określić przynależność poszczególnych składników
majątkowych' dochodów izobowiązań do majątku odrębnego imajątku objętego matżeńską
wspólnością majątkową.

4. oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju iza granicą.

5. oświadczenie o stanie maiątkowym obeimuje również wieŻytelności pieniężne.

6. W części A oświadczenia zawańe są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące
adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nie]uchomości.

czĘŚc A

Ja, niŹej podpisany(a), Jacek Andrzej Zygnunt
(imiona inazwisko oraz nazwisko rodowe)

oŚWlADczENlE MAJĄTKoWE
radnego gminy

urodzony(a)

- Kantor
11 kwie tnia 1971 r. w Radvmnie

anv r.ta l1t t - kasi er wa.I ut
- Sedzia iłki no żne

- Radn Gminv Roźwienica

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samoządzie gminnym (Dz' U' z 2oo1 r. Nr 142,
poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr Zt4, poz.
1806)' zgodnie z ań. 24h tej ustawy oŚwiadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej WspÓlności
majątkowej lub stanowiące mÓj majątek odfębny:

t.

usoby pi-.nęz'e:

_środki pieniężne zgromadzone W Walucie polskiej: 20 ooo zł (r'łasność)

- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: nie doŁyczy

_ papiery wańościowe: nie dotyczy

na kwotę:



il.

1. Dom o powiezchni: ae m2, owańości: 73 ooo z]
tytuł prawny: Wspó lWlasnosc nałżeńska/ współwłasność ma i ąt kowa

2. Mieszkanie o powierzchni: nie dotyczy m 2, o wańości:

tytuł prawny:

3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: rolne powierzchnia: o

o wańości:

rodzaj zabudowy: stodoła ze st'ajn
tytuł prawny: !.l9pó]!łe9n9ść m4ł 4ęńqkq, | lrgpółwł a snoś ó majątkowa

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym pŻychód i dochód W Wysokości:
przychód 3 000 zł, dochód 0 zl (własność)

5I ha

4. lnne nieruchomości:
powiezchnia: o, 15 ha

o Wańości: 15 0o0 Żł

tytuł prawny: współwłasnośÓ małżeńska, !.J5pół!./lasność majątkowa

ilt.

1. Posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub
przedsiębiorców' w których uczestniczą takie osoby _ należy podaó liczbę i emitenta udziałów:

nie dot yc zy

udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w spółce: nie dotvczy

Z tego tytułu osiągnąlem(ęłam) W roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

2. Posiadam udziały W innych spólkach handlowych _ należy podac liczbę i emitenta udziałóW:

nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąlem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotVczV

lV.

1 . Posiadam akcje W spólkach
pŻedsiębiorcóW, w których

nie dotyczy

handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub
uczestniczą takie osoby - należy podać liczbę i emitenta akcji:

q//



akcje te stanowią pakiet większ| niż 10o/o akcji w spólce: nie dotVczy

Ztego tytulu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokoŚci: n1e dotyczy

Posiadam akcje w innych spółkach handlowych - należy podaÓ liczbę iemitenta akcji:
nie dot Vc Ż

Z tego tytułu osiągnąłem(ęlam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie doŁyczy

V.

Nabyłem(am) (nabył mój matżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku
odrębnego) od skarbu Pańslwa, innej państwowej osoby prawnej' jednostek samorządu
terytorialnego, ich związkóW lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które
podlegało zbyciu w drodze pzetargu _ należy podaÓ opis mienia i datę nabycia, od kogo:
nie dotvcz

vl.

1. Prowadzę działalność gospodarczą (należy podaó formę prawną i pzedmiot działalności):
n.ie dot vcz

-osobiście:

-wspólnie z innymi osobami:

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) wroku ubiegłym pŻychód idochód W Wysokości: nie dotyczy

2. zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem pzedstawicielem pełnomocnikiem takiej
dzialalności (należy podać formę prawną i przedmiot działalności):

nie dotvcu

-Wspólnie z innymi osobami:

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:
'.n }ę.'.9'.o-!-y 9?,Y.'. ....

?r*ń



vlt.

W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): nle dotVczy

_jestem członkiem zarządu (od kiedy): nie dotyczy

_jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy

-jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy

vilt.

Ztego tytułu osiągnąłem(ęlam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: n1" dotyczy

lnne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej dzialalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem

kwot uzyskiwanych z każdego tytulu: dochody osiągnięte w 2010 r.:
- kasier - lvalutowy: 6 25I,28 zł brutto (1/2 etatu),
- sędzia pi}ki nożnej ok. 15 632 zl
- dieta radnego: 1 050 zł,
- dopłaty z AR1MR: 8Ą8,89 zż brutto,
- ze sprzedażV qruntu pod budowę autostrady 36 3ĄI zl (W}asnośĆ)

IX

Składniki mienia ruchomego o Wańości powyżej '10 000 złotych (w przypadku pojazdóW

mechanicznych należy podać markę, model i rok produkcji):

- samochód osobor'y VoLKSI{AGEN GoLE IV/ rok prod. 1998 (Własność)

- sarnochód osobowy HoNDA CIVIC' rok prod. 1996 (własność)

X
Zobowiązania pienięŹne o Wańości powyŹej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki

oraz Warunki, na jakich zostały udzielone (Wobec kogo, W związku z jakim zdarzeniem, W jakiej

wysokości): nie dotyczy

ĘrM



czEscB

Porvyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie alt' ?33 $ l Kodeksu kamego za podanie nieplar.vdy

lub zatajenie prawdy glozi kara pozbawienia wolności.

Pudofowi ce, onia 19.04.20Il r

(miejscowość' data)


