
oŚWIADCZENIE MAJĄTKoWE

wójta' zastępcy wójta' sekr€tarza gminy! skarbnika gminy, kierowr ka jednostki
organżadnej gBiny' osoby zarządzającej i czlonka organu zarządzającego gminną ośobą

prawną oiaz osol]y \Ę'dające decyzje administracyjne w imieniu wójta1

. Ulan - Majorat, dnia 25.0,1.2016 r.

$i.ltil''łl']o'u"'"l'll'i'llii' 
(mięjscowość)

Uwagal

l. osoba skladająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą 
' 
starannego i

zupełnego wypelnienia kźdej z rubryk.
2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym pr'ypadku zastosowania 

'należy rvpisać ,,nie dotyczv''.
3. osoba składająca oświadczenie obowiązana jeŚt okieślió prz}'należlośó poszczególnych

składBików majątkołvych , dochodów i zobowiązań do majątku odrębdego i majątku
objętego maŁeńską rvspólnością majątkową.

4. oświadczenie majątkorve dot} cz} majątku rv kraju i za granicą'
5. oświadczede majątkowe obejmuje równi€ż wierąvtelności pieniężne'
6. w części A oświadczenia zawarte są infornacje jawne, w części B zaś informacje

niejawne doryczące adresu zamieszkania składające ośł'iadczenie orąz miejsca
położenia nieruchomości.

czĘŚc A

Ja. niżej podpisany(a),

urodzony(a)

Jarosław waldemar Koczkodaj
(imiola i trmvisko o@ ndwisko rodowe)

19 stycznia 1969 roku w Radzyniu Podlaskim
Gmina Ulan _ Majorat, wójt

(mięjsc€ zatrud.ienią steosisko ]!b funkcja)

_ po zapomaniu się z przepisami usta\łJ z dnia 21 sierpnia 1997 r' o ograniczeniu prowadzen;a dŻiałalności
gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz' U' Nr 106, poŻ' 679, z ] 998 r' Nr 1i3, poz. 715 i Nr
16Ż. poz. 1126, z 1999I' Nr,{9, poz. 483, z 2000I. Nr 26' poz' 306 oraz z 2002 r' Nr 11]. poz'984 i Nr 214, poz'
1806) oraz ustaw}'z dnia 8 marca 1990 r' o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r NI 142, poz' 1597 otaz z
2002 r Nr 23, poz. 220, Nr 62. poz. 558. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. l21I i Nr 214, poz. t 806), zgodnie z
ań. 24h te.j ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małŹeńskięj wspólności majątkowej lub
stanowiącej mój majątek odrębny|

I.
Zasoby pieniężne:
- środki pięniężne zgromadzone w wa1ucie polskiej: 22,652,09 zl _ środki pieniężne wchodząc€ w
sklad maŁeńŚkiej wspólności majątkowej,

- śIodki pieniężne zglonradzone r.r,' walucię obcej: ni€ dotycz!

- papiery wańościolve: nie dotYczy



IL
1' Dom o powielzchni: 150 m'ź, o lvańości| 200.000 zł

tytuł pmlłny: rr'łasność objęta małżeńską łvspólnością majątkową'
2. Mieszkanie o porvierŻchni: 56,04 m'. o wa|tości: 240.000 Żł

t}tuł plavny: wlasność objęta matżeńską wspólnością majątkorvą,
3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: produkcja roślima' po\\ierzchnia: 23'79 ha
o wańości: 300.000 zl
rodzaj zabudowy: zabudoriania gospodarcze
qtuł prax'ny: 16,13 ha wlasność objęta malżeńską lyspólnością majątkową' 7'66 ha dzierzawa

ż tęgo tl'tułu osiąenąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód u'w1'sokości: 50'000 zl
prrychód' 20.000 zl dochód - objęty matżeńsĘ wspólnością majątkową'

4. Irure nieruciromości:
powierzchnia: <lziałka o pow. 5.9'l ha zabudoł'ana domem mieszkalnym, opisanym w pkt II'1'

o waltości: 170.000 zł'
tytuł prawny: łvłasność objęta malźeńską wspólnością majątkorYą'

I.
Posiadam udziĄ w spółkach handlolq-ch - należy podać liczbę i emitenta udziałów: nie dołczy

udział te stanotią pakiet większy niż 10 % udziałów \ł' spółce|

z tego t}tułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w uysokoścl: ..'..'.'..'..-"'""'''

rv.
Posiadam akcje w spółkach handlov''vch _ należy podać liczbę i emitenta akcji: nie dotyczy

Z tego t}tułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłyrr-r dochód w rłysokości: "'""'"''"'"'"''"

v.
Nabyłęm(am) (nabył mój małżonek' z rł!ączeniem mienia prz1naleŹnego od jego majątku odrębnego)

od śkarbu Panstwą innęj pństwowe'j osoby pra\łnej, jednostki sanolządu ter}'toria1nego, ich

związków lub od komunalnej osoby prarłrrej następujące mieńe, którc podlegało zbyciu w drodze

prŻetargu _ należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo: nie doĘczy

akcje te stanowią pakięt ł'iększy niż 10 % akcji w spółce:

\1.
1. Prowadzę działalność gospodarcząi (ł.l/eż.i] podać fotmę pru*_ną i ptedmiol działalności):

lie dotyczy
- osobiście ..'...'..'......

z tego Ętułu osiągnąłem(ęłarrr) w roku ubiegłym przychód i dochód w
wysokości:....''..'...'..'.

2. Zavądzam óziałalnością gospodarczą lub jestem przedstalvicielem, pełnońocnikiem takiej

dzi.ałalności (nalerry podać |błuę pral'lnq i przedmiot działalności): nie dotyczy



- osobiścię .'...''..'.''.-.'..'.-.-..'...

- wspólnie z inn).mj osobami

Z tego tiuł] osiągnąłem(ęłam) w loku ubieglym dochód w \łTsokościI

vII.
l ' W spółkach hand1owych (naaua, siedziba spółki): nie doĘczy

_ jesrem czlonkiem zarządl1od kieĄ1:

- j ęstem człoŃiem lady nadzotczej (od kiedy):

_ jestem człoŃiem komisji ret'izyjnej (od łledy]:

Z tego t1'tułu osiągnąłęm(ęłam) \ł'roku ubięgłym dochód w wysokości:

2' w spółdzielniach: nie doĘ czy

_ jestem cŻłonkiem zarządll(od kiedy):

_jestem członkiem rady rcdzorczej3 (odkieĄ):

_ j estem człoŃiem komisj i reł.iz1jnej (od łledy):

Z tego tytułu osiągnąłęm(ęłam) w roku ubiegł1'rn dochód w *ysokości:

3. W flurdacjach prowadzących działa1ność gospodarczą: nie dotyczy

-jestem człoŃien zarządu (od hedy):

- - _jestem człoŃiefi fady nadzotlzęj (od kiedy):

Z tęgo t}tutu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĄłrr dochód w rł1sokości:

vr.
Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem
kv-ot uzyskirvanych z kazdego t).tułu: z tytulu zatrudnienia - 90.698,88 zt, dopłaty bezpośrednie
31.121'46 zl - objęte małzeńską wspólnością majątkową'

IX.
Składniki rnienia ruchomego o rvąrtości po$yżej 10'000 złotych (}' przypadku pojazdół
mechanicznych naleay padać markę' model i rok produkcji): samochód osobowy marki skoda octavia,
r prodŃcji 200l, samochód osobor.r'v marki opel insignia' r' prodŃcji 2010' ciągnik rolnicz'v Zetor
7745 r' plodŃcji 1988 ciągnik Iolniczy Zetol 77^11 r' prodŃcji 1989, ciągnik rolniczy John Deere

'}!Ł'Źit'!!-''' ;'''ó',"'::kł'}''":'''
I



6120 I' produkcji 2003, kombajn zbożo\łf
Ho11ald 640 sta!owiąc€ własność objętą

John Deere 955, r prodŃcji 198'ł' prasa ro]ująca Nelł'
malżeńsĘ wspólnością majątkową'

x.
Zobowiązania plenięż11ę o waItości po\Tże.j 1o'000 Złoł ch, lv t}'m zaciągnięte kred1'ty i p ożyczki oraz
u'armki na j akich został'v udzielone (11 obeĆ kogo x lłiqzku z j akim zddrzenien, y' jakej \|ysokości):

kied"Yt mieszkanion}' ,,uój Dom" n Banku SpóIdzielcz1'm rr'Radz1'niu Podlaskim' oddział w
Ltanie-}Iajoracie x }ovocie 150.000 zł z prz ezuacze!iem na zakup lokalu mieszkaInego opisanego

* pkt II.2, na fuień 31.12.2015 roku pozostalo do spłaĘv 1'l8.750 Żł. objęĘ maEeńsĘ \1 spól!ością
r"lt*o*u' _ .

Porr-rzsze ośrriadczerue składa]al ś\ jadom} (a). iż na podstauie an' ]-] 3 s i Kodeksu kamego za

podaaie nieprar.:d) lub zatajenie prarr'dr'grozi kara pozbarrienia rrohości'

(podpis)

l) Niewlaściwę skeślić
2] Nie dofycŻy działalności w}'twóIczej w ro]nictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, \ł formie

i zakręsję gospodarstwa rodzinnego
3) Nie dotyczy rad nadzolczych spółdŻie1ni mieszkaniow}'ch

łs ,Cr.vł'/ć"'


