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OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

radnegogmlny

»

Będzin, dnia 27.04.2018 r.

Dodńl
imiejscawosci

Uwaga:
1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana

jest do zgodnego z prawdą, starannego zupełnego wypełnienia każdej : rubryk.
ZJeżeIi poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastnsowanla, naiezy wpisać "nie dagny".
;. esaiza skiaaająca oświadczenie ubuwiązana jest określić przynależność poszczególnych skladników mająrkowycii, dochodów
i zobowiązań do
majątku odrębnego i majątku objętego marzenską wspólnośclą majątkową.
4. Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy mająrku w kraju i za granicą.
5. oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelności pieniężne.
s. w części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części 5 zaś informacje niejawne aaryczące adresu zamieszkania
skladająoego oświadczenie oraz miejsca polozenia nieruchomości.
część

l

A

Ja, niżej podpisany(a), ŁUKASZ, MICHAŁ FRANCZAK,
(imiana nazwisko mąz nazwisko rodowe)
l

urodzony(a) 08.08.1981 r. w Będzinie

KOMENDA POWIATOWA POLICJI w BĘDZINIE
RADNY RADY MIEJSKIEJ BĘDZINA

, FUNKCJONARIUSZ POLICJI;

(miejsce zatrudnienia. slariowisko lub lunkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz U z 2017 r.
poz 1875), zgodnie z art. 24h tej ustawy ośwmdczam. ze posiadam wchodzące w sklad malzenskiej
wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny

|.
Zasoby pienięzne'
* środki pieniężne zgromadzonew walucie polskiej. ok 40 000 zl

* środki pienięzne zgromadzone w walucie obc

—

ok

1.3

200 zl wklad KKOP

NIE DOTYCZY

papiery wartoś owe NIE DOTYCZY

na kwotę
II.

1. Dom o powierzchni: NIE DOTYCZY m?, o wartości-

ty1ulprawny:..„,

,

,

„..

.

,

2. Mieszkanie 0 powrerzchni: 1) 48 m1; 2) 36 m2 m2. 0 wartości: 1) 150 000 zl; 2) 80 000 zl
tytul prawnyzl) wlasność /spadek cmajątek odrębny/; 2) wspólwlasność 4/6 lspadek majątek odrębny!
3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa NIE DOTYCZY pDWierzchnia

o wartości
rodzaj zabudowy
tytul prawny: ..
Z tego tytulu osiągnąlem(ęlam)
4. Inne nieruchomości:
powierzchnia: 18 rny garaz
o wartości 10 000 zl
,

tytul prawny. wspolwlasno
o wartości: 10 000 zl

UG

.

W

.

roku ubieglym przychod dochod w wysokoscr
I

lspadek majątek odrębny!
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III.
1 Posiadam udZIaly w spólkach handlowych z udzialem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców, w któwch
uczestniczą takie osoby » należy podać liczbę emitenta udzialów: NIE DOTYCZY
i

udzialy le stanovvią pakiet Większy

10% udztalów w spólc

ri

Z tego tytulu osiagnąlem(ęlam) w roku ubieglym dochod wwysokosci
2. POSiadam udZiaiy w innych spolkach handlowych » nalezy podac liczbę emitenta udzialow.
„NIE DOTYCZY..................
I

z tego

tytulu osiągnąłem(elam) wroku ubieglym dochod wwysokosm

IV.

1. Posiadam akcje w spólkach handlowych z udzialem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców, w których
uczestniczą takie osoby — należy podać liczbę emitenta akcji: NIE DOTYCZY
i

akcje ie stanoWią pakiet wrekszy niz 10% akcii w spóice:
Z tego tytulu osiągnąlem(ęlam) w roku ubiegłym dochód w wysokości

Posiadam akcjew tnnych spólkach handlowych
„NIE DOTYCZY„„

2.

Z tego tytulu osiągnąlem(ęlam) w roku

—

należy podać liczbę | emitenta akc]

dochód w wysokośu.

ubieglym

V.

Nabylem(am) (nabyl mój malżonek, z włączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego) od Skarbu
Państwa, inne) panstwowe] osoby prawne], jednostek samorządu terytorialnego, ich związków, komunalnej osoby
prawne) lub związku metropolitalnego następujące mienie które podlegalo zbyciu w drodze przetargu * nalezy
podać opis mienia datę nabycia. od kogo. NIE DOTYCZY
i

VI.
1. Prowadzę

dzialalność gospodarczą (nalezy podać formę prawnąi przedmiot dzialalności)

.

NIE DOTYCZY
A

osobiście

—

wspólnie

z innymi

osobami

dzialalności (nalezy
2. Zarządzam dZialalnością gospodarczą lub testem
przedstaWicieIem pelnomocnikiem takie]
podac formę prawną przedmiot dzialalnościy.
„
..
i

, osobiście
* wspólnie z innymi osobami
Z tego tytulu

.

osiągnąłem(ęlam)

w roku

ubieglym

dochód w wysokości
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VII.

W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): NIE DOTYCZY
—

estem członk|em zarządu (od kiedy

—

estem członkiem rady nadzorczej (od kledy)

ijestem członklem komlsjl

rewrzyjnej (od kiedy).

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości ..........
VIII.

Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działajnos'ci zarobkowej lub zajęć.
uzyskiwanych z każdego tytułu:.
.
stosunek słuzbowy- 82 727 56 zł docho dleta radnego * 20 913,78 zł

Składmki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 złotych (w
przypadku pojazdów
podać markę, model rok produkcji);
.
Ford Focus 1, 6 rok produkcji 2010 małżeńska wspólność majątkowa
|

z

podaniem

kwot

mechanicznych należy

X.

Zobomązanla piemęzne o wartos'cl powyzej 10 000 złotych. w tym zaclągnlęte kredyty | pożyczkl oraz warunk|, na
jakich zostały udzielone (wobec kogo. w sz'ązku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości)
NIE DOTYCZY
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część

B

Powyzsze ośwwadczeme skladam świadomy(a)„ iz na podstawie art. 233
meprawdy lub zatajenle prawdy grozi kara pozbawienia wolności.
27 kwietnia 2018

r.

..............

(mmjscuwnść, dam)

1

..

(pudpqs)
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Kodeksu karnego za podanle

