
ośWADczENlE MAJĄTKoWE

WóiPd-rdsĘpcrwóifa, sekretarza g m i ny, s
o§gby zarządzaiąeą i członkeor@ząd-ająeegn gminną osobą prawną"

oraz osoby wydającej decy4e administraeyine w imieniu wójtal

Uwaga:

1. Osoba składająca oświadczenie
nia każdej z rubryk.

2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, naIeży wpisać ""nie dotv-
czv".

3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależnośó poszczególnych składników mająt-
kowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością ma-
jątkową.

4, Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju iza granicą.

5, Oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelności pieniężne.

6. W części A oświadczenia zawańe są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adre-
su zamieszkania składającego oświadczenie oiaŹ miejsca położenia nieruchomości.

czĘŚc A

Ja, nizej podpisany(a), Jarosław Konrad GOlŃSK rodowe Goiński,
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) 04.09,1969 r w Poznaniu

Urząd Gminy w Skulsku - sekretarz 1l2 et., kierownik USC 1/4 et. , zastępcawojta 1l4et.
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności go-
spodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. Nr ,106, poz.679, z 1998 r. Nr 113, poz.715 i Nr 162,
poz.1126,z1999 r. Nr49, poz.483, z2000 r. Nr26, poz.306 orazz2002r. Nr 1,13, poz.984 i Nr214, poz.1806) oraz
ustawy z dnia 8 marca 1990 r, o samorządzie gminnym (Dz. U, z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r, Nr 23,
poz.220, Nr62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271 i Nr214, poz. 1806), zgodnie zań,24h tej ustawy
oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małźeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majatek
odrębny:

l.

Zasoby pienięzne:

- środki pienięzne gromadzone w walucie polskiej 2.000,00

- środki pienięzne gromadzone w walucie obcej: nie dotyczy

- papiery wańościowe: nie dotyczy
na kwotę:

ll.

1. Dom o powierzchni: 140 m2, o wartości: 2O0,0OO tytuł prawny: współwłasność małżeńska

2. Mieszkanie o powierzchni: nie dotyczy m2, o wartości:

3. Gospodarstwo rolne:

tytuł prawny:

rodzaj gospodarstwa: produkcja roślinna, powierzchnia: 1,14 ha

o wartości: 20.000 zł,

rodzĄ zabudowy: budynek gospodarczy o powierzchni 150 m2 wańośc 60.000 zł

tytuł prawny: współwłasność mażeńska

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym brak

4. Inne nieruchomości:

Skulsk, dnia 26.04.2018 r.
(miejscowośc)

starannego i zupełnego wypełnie-

URZĄD
GMINY skul.src



Działka nr 20414 zabudowana domem mieszkalnym i garazem wolnostojącym

powierzchnia. 0,2760 ha

o wartości: 600.000,00 zł

tytuł prawny. wspołwłasnośc małzeńska

Działka niezabudowana nr 20416

powierzchnia. 0,2761 ha

o wartości: 34.800 zł

tytuł prawny: wspołwłasnośó małzeńska

Działka zabudowana domem mieszkalnym o pow. uzytkowej około 80 m2 na działce nr 4012

powierzchnia: 0,06 ha

o wartości: 30,000 zł

tytuł prawny: wspołwłasnośc małżeńska

lll.

Posiadam udziały w spółkach handlowych - nalezy podać liczbę i emitenta udziałow:

nie dotyczy

udziały te stanowią pakiet większy niż 10o/o udziałów w spółce:

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochod w wysokości:

lV.

Posiadam akcje w spółkach handlowych - należy podaó liczbę i emitenta akcji:

nie dotyczy

akcje te stanowią pakiet większy niż 10o/o akcji w spółce:

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

V.

Nabyłem(am) (nabył moj małzonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego) od Skar-
bu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związkow |ub od ko-
munalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu - należy podac opis
mienia idatę nabycia, od kogo: nie dotyczy

Vl.

1, Prowadzę działalność gospodarczą2 (należy podać formę prawną i przedmiot działalności): nie dotyczy

- osobiście

- wspólnie z innymi osobami

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochod w wysokości:

2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej działalności

(nalezy podać formę prawną i przedmiot działalności): nie dotyczy

- osobiście

- wspólnie z innymi osobami

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

Vll.
,1. W społkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): nie dotyczy

- jestem członkiem zauądu (od kiedy):

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):



- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochod w wysokości:

2, W społdzielniach:

nie dotyczy

- jestem członkiem zarządu (od kiedy):

- jestem członkiem rady nadzorczej3 (od kiedy):

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

3, W fundacjach prowadzących działalność gospodarczą:

nie dotyczy

- jestem członkiem zarządu (od kiedy):

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy).

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

Vlll.

lnne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot

uzyskiwanych z kazdego tytułu: umowa o pracę 118-697,27 ż.,

lx.

Składniki mienia ruchomego o wańości powyzej 10 000 złotych (w przypadku pojazdow mechanicznych nalezy
podaó markę, model i rok produkcji): samochod Volkswagen Jetta rocznik 2007

x.

Zobowiązania pienięzne o wartości powyzej 10 O0O złotych, w tym zaciągnięte kredyty iPozYczki oraz warunki,

na jakicń zostały ud)ielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości): KredYt budowlanY

hipóteczny z bańku BGZ BNp pARlBAS w wysbkości 200,000,00 zł pozostało do spłaty '168.600,00 zł.

^7EclĄ 
El



Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie art, 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie nie;
prawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności"

Skulsk, 26.04.2018
(miejscowość, data)

1 Niewłaściwe skreślic,
2 Nie dotyczy działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, w formie i zakresie gospodar-

stwa rodzinnego,
3 Nie dotyczy rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych.


