
URZAD GMINY
SZASTARKA

dnia: 2 3. 03. 2017

OSWIADCZENIE MAJATKOWE
wojta,—zastgpcy wojta, sekretarza gminy, skarbnika—gminy,—kiorownika jodnostki
organizacyjnej gminy, osoby zarzc|dzaj^cej i czlonka organu zarzqdzaj^cego gminnq
osoba, prawns oraz osoby wydajqcoj docyzjo administracyjno w imioniu wojta1

Szastarka, dnia 23.03.2017 r.
(miejscowoSd)

zgodnego z prawda.,

przypadku

Uwaga:
1. Osoba skiadaja,ca oswiadczenie obowia^zana jest do

starannego i zupelnego wypeinienia kazdej z rubryk.
2. Jezeli poszczegolne rubryki nie znajduja. w konkretnym

zastosowania, nalezy wpisac "nie dotyczy".
3. Osoba skladaja.ca oswiadczenie obowia^zana jest okreslic przynaleznosc

poszczegolnych skladnikow maja_tkowych, dochodow i zobowia.zari do maja.tku
odrebnego i maja_tku objetego malzenska_ wspolnoscia, maja.tkowa,.

4. Oswiadczenie maja,tkowe dotyczy maja_tku w kraju i za granica,.
5. Oswiadczenie maja,tkowe obejmuje rowniez wierzytelnosci pieniezne.
6. W czesci A oswiadczenia zawarte sa. informacje jawne, w czesci B zas

informacje niejawne dotycza.ce adresu zamieszkania skladaj^cego
oswiadczenie oraz miejsca polozenia nieruchomosci.

CZEJSC A

po zapoznaniu si^ z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
0 ograniczeniu prowadzenia dzialalnosci gospodarczej przez osoby pelnia.ce
funkcje publiczne (T.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 216, poz. 1584; zm.: Dz. U. z 200^
r. Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 178, poz. 1375, z 2010 r. Nr 182, poz.
1228, z 2015 r. poz. 1635 oraz z 20.16 r. poz. 1202, poz. 1948, poz. 2074, poz.
2103, poz. 2260 i poz. 2261.) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie
gminnym (T.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 44.6; zm.. : Dz. U. z 2016 r. poz. 1579
1 poz. 1948. ) , zgodnie z art. 24h tej ustawy oswiadczam, ze posiadam wchodzace
w ski ad malzenskie j wspolnosci majatkowe j lub stanowia.ce moj majatek odrebny:
I.
Zasoby pieniezne:

- srodki pieniezne zgromadzone w walucie polskiej: 10000,- zl
- srodki pieniezne zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy
- papiery wartosciowe: nie dotyczy
II
1
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Dom o powierzchni: 80 m', o wartosci: ok.45000,-
wlasnosc (akt notarialny).
Mieszkanie o powierzchni: nie dotyczy, o wartosci:
tytul prawny: nie dotyczy.
Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: rolne, powierzchnia: 7,32 ha o wartosci: ok.
200000,- zl, rodzaj zabudowy: murowana stodola i obora, murowane
garaze, tytul prawny: wlasnosc (akt notarialny). Z tego tytulu

6000,- zl i dochod



,57 ha o wartosciInne nieruchomosci: dzialka rolna, powierzchnia:
wspolwlasnosc malzenska;

budowlana, powierzchnia: wartosci
tytul prawny wlasnosc (akt notarialny) .

me

me

4.

III.
Posiadam udzialy w spolkach handlowych
udzialow: nie dotyczy
udzialy te stanowia_ pakiet wi^kszy niz
dotyczy
Z tego tytulu osia.gne"lam w roku ubieglym dochod w wysokosci:
dotyczy
IV.

Posiadam akcje w spolkach handlowych • nalezy podac liczbe i emitenta
akcj i: nie dotyczy
akcje te stanowia. pakiet wiekszy niz 10% akcji w spolce: nie dotyczy
Z tego tytulu osia_gnelam w roku ubieglym dochod w wysokosci: nie
dotyczy
V.

Nabylam (nabyl moj malzonek, z wyla.czeniem mienia przynaleznego do jego
maja.tku odrebnego) od Skarbu Pahstwa, innej pahstwowe j osoby prawnej ,
jednostek samorza..du terytorialnego, ich zwia^zkow lub od komunalnej
osoby prawnej nastepuja.ee mienie, ktore podlegalo zbyciu w drodze
przetargu nalezy podac op is mienia i date nabycia, od kogo: nie
dotyczy.
VI.
1. Prowadze dzialalnosc gospodarcza_'

prawna. i przedmiot dzialalnosci)
- osobiscie
- wspolnie z innymi osobami

Z tego tytulu osia^gnelam w roku ubieglym przychod i dochod
w wysokosci: nie dotyczy.

2. Zarza,dzam dzialalnoscia_ gospodarcza. lub jestem przedstawicielem
pelnomocnikiern takiej dzialalnosci (nalezy podac forme prawna,
i przedmiot dzialalnosci): nie dotyczy
- osobiscie
- wspolnie z innymi osobami
Z tego tytulu osia^gnelam w roku ubieglym dochod w wysokosci:
nie dotyczy.

VII

1. W spolkach handlowych (nazwa, siedziba spolki): nie dotyczy
jestem czlonkiem zarz^du (od kiedy) : '......
jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):
jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy}:
Z tego tytulu osia..gnelam w roku ubieglym dochod w ' wysokosci: nie
dotyczy

W spoldzielniach: nie dotyczy
jestem czlonkiem zarza.du (od kiedy) :
jestem czlonkiem rady nadzorczej' (od kiedy):
jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):
Z tego tytulu osia_gne.!am w roku ubieglym dochod w wysokosci: nie
dotyczy



3. W fundacjach prowadza,cych dzialalnosc gospodarcza.: nie dotyczy
jestem czlonkiem zarza,du (od kiedy) :

- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od k i e d y ) :
jestem czlonkiem koinisji r ewizy jne j (od kiedy) : .

Z tego tytulu osia_gnelam w roku ubieglym dochod w wysokosci:
nie dotyczy

VIII.
Inne dochody osia_gane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnosci
zarobkowej lub zajec, z podaniem kwot uzyskiwanych z kazdego tytulu:
81862 ,64 zl •- dochod z tytulu zatrudnienia w Urz^dz i e Gminy w 2016 r.
IX.
Skladniki mienia ruchomego o wartosci powyzej 10.000 zlotych
(w przypadku po jazdow mechanicznych nalezy podac marks, model i rok

p r o d u k c j i ) : Renault Scenic 2002 r . , Volvo 2 0 0 4 r .
X.
Zobowia.zania pieni^zne o wartosci powyzej 1 0 . 0 0 0 zlotych, w tym
zacia_gniete kredyty i pozyczki oraz warunki , na jakich zostaly
udzielone (wobec kogo, w zwia.,2ku z jak im zdarzeniem, w 3akiej
wysokosci}: Kredyt w Banku Pekao S.A. I 0. w Janowie Lubelskim na
sf inansowanie celu konsumpcyjnego. Kwota zacia.gnietego kredytu:
17171,72 zl; na dzieh 31.12.2016 r. pozostalo do splaty: 11072,41 zl

Niewlasciwe skreslic,
Nie dotyczy dzialalnosci wytworczej w rolnictwie w zakresie
produkcj i roslinnej i zwierzecej , w formie i zakresie
gospodarstwa rodzinnego.
Nie dotyczy rad nadzorczych spold-ielni mieszkaniowych.


