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MAJĄTKOWE

radnego gminy
Będzin. dnia 17.09.2018 r.
(miejscuwuść)

Uwaga:
1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z
prawdą, starannego zupeinego wypelnienia każdej z rubryk.
uezeii poszczególne rubryki nie znajduje w konkretnym przypadku zaszośowania, należy wpisać "nie dogezy".
;, osoba skiadajaoa oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczegoinyon składników majątkowych, dochodów
i zobowiązań do
majątku odrebnego i majątku objętego malieńską wspólnością majątkową.
4. Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraj i za granicą.
5. OŚWI czenie :: stanie majątkowym obejmuje również wierzytelności pie
5. w częsci A oświadczenia zawarte są inlormaq'e jawne, w części 5 zaś informacje niejawne doryezaae adresu
zamieszkania
skladajacego oświadczenie oraz miejsca polozenia nieruchomości,
i

część A
Ja, niżej podpisany(a), ŁUKASZ, MICHAŁ FRANCZAK.
urodzony(a) 08.08 1981

(imiona

r.

I

w Będzinie

nazwisko oraz nazWisku rodowe]

KOMENDA POWIATOWA POLICJI w BĘDZINIE
RADNY RADY MIEJSKIEJ BĘDZINA

, FUNKCJONARIUSZ POLICJI;

(mrmsce zairudniema, sianowrskc lub lunkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzre gminnym (Dz. U z 2017 rpm. 1875).
zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, ze posradam wchodzące w skład malzenskiejwspólnośm majątkowej lub
stanowrące mój majątek odrębny:
|.

Zasoby pieniężne:
środki pienięzne zgromadzone w walucie polskiej: ok 56 000 zl. ok 14 000 zl wklad KKOP

—

:

, środki pienięzne zgromadzone w walucie obcej
—

papiery wartościow

NIE DOTYCZY

NIE DOTYCZY

II.

1 Dom

o pOWIerzchni: NIE DOTYCZY mi o wartości'
tytul prawny:
.
2 Mieszkanie 0 powrerzchni. 1) 48 m1; 2) 36 m2 m2. 0 wartośm. 1) 150 000 zl; 2) 50 000 zł
tytul prawnyill wlasność lspadek majątek odrębny/; Z) wspólwlasnos'ć 4/6 [spadek majątek odrębny!
3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarslw ' NIE DOTYCZY powierzchnia:
.. „
o wartoŚCi. . .
„

rodzaj zabudowy.
tytul prawny:
Z tego tytulu osiągnąlem(ęiam) w roku ubieglym przychod | dochod
4. Inne nieruchomości:

powrerzchnia: 18 m7 garaz

o wartości 10 000 zl

tylul prawny wspólwlasrios'c' 1/6
(› wartości: 10 000 zl

lspadek majątek odrębny/
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III.

Posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców, w których
uczestniczą takie osoby _ należy podać liczbę emitenta udziałów: NIE DOTYCZY

1.

i

udziały te stanowią pakiet większy n

10% udZiałow w spółce

2, PoSiadam Mamy w innych społkach handlowych
. NIE DOTYCZY.

, nalezy podac liczbę

i

emitenta udZIałćth

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

IV.
1 Posiadam akqe w spółkach handlowych z udZialem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców, w których
uczestniczą takie osoby — należy podać |lCZbę i emitenta akcji: NIE DOTYCZY

akcje te stanOWIą pakiet Większy niz 10% akcji w spółce:
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokośc
2, Posiadam akcje w innych spółkach handlowych

„NIE DOTYCZY
Z

, należy podać liczbę

i

emitenta ako]

tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokośc

V.

Nabyłem(am) (nabył mój małżonek. z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego) od Skarbu
Państwa, innej państwowe] osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków, komunalnej osoby
prawnej lub ZWiązku metropolitalnego następujące mienie. które podlegało zbyciu w drodze przetargu * nalezy
podać opis mienia datę nabycia, od kogo: NIE DOTYCZY
i

VI.
1 Prowadzę

działalność gospodarczą (należy podać formę prawną przedmiot dzialalności):
i

NIE DOTYCZY
—

osobiscie

› wspólnie z innymi

osobami

Zarządzam dztałalnością gospodarczą lub jestem przedstawimelem pełnomocnikiem takiej dzialalności (nalezy
.
podać formę prawnąi przedmiot dzialalności): ..

2.

—

osobiscie

, wspoinie

,

Z

innymi

oso ami

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokosc
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VII.

Wspólkach handlowych (nazwa, siedziba spólki): NIE DOTYCZY
—jestem członkiem zarządu (od kied
—jestem członkiem rady nadzorczej (od kied
—jestem członkiem

kOmISjI

rewrzyjnej (od kredy).

Z tego tytulu osiągnąlem(ęlam) w roku ubjegiym dochod w wysokos
VIII.

Inne dochody osiągane z tytulu zatrudnlenia lub innej dzialalności zarobkowej lub zajęć. z
podaniem kwot
uzyskiwanych z każdego tytulu: ..
stosunek sIużbowy - 56 366,91 zl dochód ieta radnego ~ ok 15 678 zl

IX.

Skladniki mienia ruchomego o waności powyżej 10 000 zlotych (w przypadku
pojazdów mechanicznych należy
podać markę, model rok produkcji)
._
Ford Focus 1.6 rok produkcji 2010. maIżeńska wspolnos majątkowa
l

_

.

X.

Zobowrązania pieniężne o wartoścr powyżej 10 000 zIotych w tym zaciągnięte kredyty ożyczki oraz warunki, na
jakich zostaIy udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości):
.......
i

NIE DOTYCZY
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