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Uwaga:

1. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodrrego z prawdą,
starannego i zu1-łnegto rryrpelnienia każdej z rubryk.
2. ćIeżeli poszczególne rrrbryki nie znajdują w konkretnlm przlpadku
zastosoranria, należy rrpisać rrnie dotyc.zYt,.
3. osoba składająca oświadczenie oboriązana jest określić prz1mależnośe
poszczególnyctr
składrrików .rajątJcorrych, doctrodów i zobowiązań do -ajątlcu
odrębneglo i najątJsu objętego 'nałżeńską wspólnością nająttsową.
4. oświadczenienajątlrorre dotyczy najątlgu r kraju i za granicą.
5- oświadczenienajątlcore obejmuje rówrrież wierzytelności pieniężne.
6. w części A oświadczenia zararte są infor:uacje jawrre, w części B zaś
infomacje niejarrre doĘlczące adresu 2:mią32}arria składającego oświadczenie
ora,z mi ejsca położenia nierrrchoności.

czĘśćA
Jd, nizej podpisany(a), Jakub Marcln Mielczarek,
(lmiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)
urodzony(a) 21.03.1980 w Łodzi
Radny Rady Miejskiej w Strykowie.
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)
po zapoznaniu sj-ę z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ograniczeniu
prowadzenia działa]-nościgospodarczej przez osoby pełniące funkcje pub1iczne
(Dz. u. z 2006 r. Nr 216, poz. 1584, oraz z 2ooT r. Nr 223, poz. 1458) oraz
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorząd,zie województwa (Dz. U. z 2OO7 r. Nr
IĄ2, poz- 1590 oraz z 2002 t. Nr 23, poz- 22o, Nr 62,
558, Nr 153,poz.I271
i Nx 2!Ą, poz- 1806, z 2oo3 Nr 162, poz.1568, z 2oo4 Poz.
r. Nr 102, PoZ.1055, Nr
116, poz- L206 i Nr 167, PoZ. I'159, z 2006 r. Nr 126, poz. 875 i Ńr 22'l , PoZ.
1658' z 200'7 r. Nr 173, poz.7218 oraz z 2OO8 r. Nr 180, poz.1111,Nr 2!6,
poz.
1370 i Nr 223, poz. 1458), zgodnie z att. 27c tej ustawy óś'i.d'"'"*,
".
posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności majątkowej ]ub stanowiące
mój

majątek odrębny:

I.

Zasoby pienięzne:

- środkiplenięznc zqromad'zone w walucj_e polskiej: 3900 p1n,
środkipienięzne zqromad'zone w walucie obt::ej: nie doLycz
- papiery wartościowe:nie dotyczy
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. Dom o powJ_erzchni: Nj_e dotyczy
.Mieszkartie o powierzchni: 75 metrów , o wartości: 450000p1n
tytuŁ prawny: współwłasność
3 . Gospodarstwo rolne: Nie dotyczy
xodzal gospodarstwa:
powierzchnia:
o wartości:
rodzal zabudowy:
7

2

tytuł prawny:

Z teqo tytułu osiągnąłem(ęłam)W roku ubiegŁym przychód i dochód

wysokości:
4. Inne nieruchomośc1: działka

W

(1)

Powierzchnia: 0,BB7Oha o wartości150O00p1n:
tytuł prawny: współwłasność
]nne nj-eruchomości: działka (2)
Powierzchnia: 0,1000ha o wartości 74OO00p1n:
tytuł prawny: własność

Tnne nj-eruchomości: działka (3 )
Powierzchnia: 0,1000ha o wartości140000p1n:
tytuł prawny: własność

ITI.

Posiadam udzj-ały w spółkach hand1owych
nalezy podać liczbę i
emitenta udziałów:
KGHM 70, ML System 80, PKP Cargo 500, Biomedlub 500, Huuuge 66.

udziały te stanowią pakiet większy niż 10Ł udziałów w spółce: Nie dotyczy
Z tego tytułu osi-ągnąłem(ęłam) W roku ubiegłym dochód W wysokości:
605Bpln

rv.

Posiadam akcje w spółkach handlowych
akcji: TFr PZU 1200p1n

naIeży podać liczbę

j- emj-tenta

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód W wysokości: Nie
akcje te stanowią pakiet większy niż 10Ż akcji w spółce: Nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegł1rm dochÓd w wysokości: Nie
dotyczy

dotyczy

v.

Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przyna1eznego do
jego

majątku odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby
prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich zw1ązkÓw, od komunalnej
osoby prawnej 1ub związku metropo1italnego następujące mienj_e,
podlegało zbyciu w drodze przetarqu nalezy podać opis mienia i które
datę
nabycia, od kogo: Nie dotyczy

p
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vr.

j-. Prowadzę działalność gospodarczą3) (należy podać formę prawną i
przedmiot działalności) Nie dotyczy
osobiście
:

wspó1nie

L

innymi osobami

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubieqłym przychód i dochód w
wysokości:
2. Zarządzam działa1nością gospodarczą lub jestem przedstawicielem,
pełnomocnik1em tak1ej działa1ności(nalezy podać formę prawną i przedmiot
działa1ności)Nie dotyczy
osobiście
wspó1nie z innymi osobamj_
Z

vrr

1-

tego tytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegł1rm dochód w wysokości-:

W spółkach

handlowych (nazwa, siedzi-ba

spółki):Nie

dotyczy

jestem członkiem zarządu (od kiedy):
jestem członkiem rady nadzorcze) (od kiedy):
jestem członkj-em komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z teqo tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

2.

W

spółdzielniach: Nie dotyczy
jestem członkiem zarządu (od kiedy):
jestem członkiem rady nadzorczejł) (od kiedy):
jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z

tego tytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegł1rm dochód W wysokości:
3. W fundacjach prowadzących działalnośĆ gospodarczą: Nie dotyczy
jestem członki-em zarządu (od kiedy)

:

jesLerrr r:złottkiem rady nadzorczej (od kiedy)

:

jestem członklem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z teqo tytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym dochód W wysokości
\IIII.
Tnne dochody osiągane z tytułu zatrudnj_enia ]ub innej działa]-ności
zarobkowej lub za3ęć, z podaniem kwot uzyskiwanych z każd'eqo tytułu:
Umowa Cywilno-Prawna 2640pln, Umowa o prace z 1,72429pln, Dieta radnego
16899p1n' Dochód z papierów wartościowych 6058p1n.
IX.
Składniki mienia ruchomego o wartości powyzej 10.000 złotych (w przypadku
pojazdów mechanicznych należy podać markę, model i rok produkcji): VW
GoLF 20L0 współwłasność

x.
Zobowiązania pj-enięzne o wartości powyzej 10.000 zŁotych, w t1rm
zaciągnięte kredyty i poŻyczki oraz warunkir llćl jakich zostały udzielone
(wobec kogto, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości):
Kredyt hipoteczny MBank na kwotę 15040Op1n, pozostało do spłaty I225g4

p1n

Kredyt hipoteczny Mbank na kwotę 726o)0p1n, pozostało do spłaty 1'25711p1n
Kredyt h j_poteczny PKo BP na kwotę 12 6000p j-n, pozostaŁo do spłaty
L24960pln

J

czĘsc B
Adres zamieszkanj_a osoby składającej oświadczenie:

Miejsce położenia nieruchomości wymj_enionych w punkcie Tr części
(adres):

L
2
3
4
4
4

Uwaga:

Powyższe oświadczenieskładam świadomy(a),iŻ na podstawie
233 s 1 Kodeksu karnego za podanle nj-eprawdy l-ub zata j enie
prawdy gxozi kara pozbawienia wo1ności.

Stryków 29.04.2022
(miejscowość,data)

(podpis

)

art.

A

