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Skulsk , dnia 23-04-2018
(miejscowość)

Uwaga:

1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego izupełnego
wypełnienia każdej z rubryk.

2. JeŻeli Poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym pzypadku zastosowania, nateży wpisać ..nie
dotvczv".

3. Osoba składająca oŚwiadczenle obowiązana jest okreśtió pzyna|eżność poszczególnych składników
majątkowYch, dochodów izobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małzórsrą wspólnością ma_jątkową.

4. Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju iza granicą.

5. oświadczeniemajątkoweobejmujerównieżwierzytelności pieniężne.

6, W częŚci A oŚwiadczenia zawańe są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące
adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.

czĘŚc A

Ja, nizej podpisany(a),

urodzony(a) 23. l 1. l98 l roku

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

Gminy w Skulsku, ul. Tar 2,62-560 Skulsk, stanowisko - Wóit Gminy Skulsk

(miejsce zatrudnienia, stanowisko Iub funkcja)

Po za?oznaniu się z PrzePisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalnościgosPodarczejPrzez osoby peł_niącefunkcje publiczne (Dz, U, Nr 106, poŹ.arc, z lg§ia r. Nr,1 13,poz.715 iNr
162, Poz. 1126, z 1999 r, Nr 49, poz, 483, z 2OOO r, Nr 26, poz, 306 oraz z 2Oo2 r. Nr 1 13, poz. 9B4 i tvr ztł, poz,
1999)orazustawy zdnia 8 marca 199O_r.9samorządziegminnym (Dz, U.z2oo1r. rui łąz, poz. 1591 orazz
20,0Ąr.. Nr23, poz.220,.Nr62, poz.558,.Nr 113, poz.9B4, rur iSS, poz. 1271iNr214, poz..'l8Ó6), zgooniez
art. 24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małzeńskiej wspóthosci malitt<ówej lub
stanowiące mój majątek odrębny:

!.

Zasoby pienięzne:

-środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: l89,000 złotych

- środki pienięzne zgromadzone w walucie obcej: nię dotyczy

- papiery wartościowe:

na kwotę: nie dotyczy
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ll.

1. Dom o powierzchni: nie dotyczy m 2, o wartości:

tytuł prawny: nie doĘczy

2. Mieszkanie o powierzchni: nie dołczy ffi 2, 
o wańośd: -

3. Gospodarstwo rolne:
rodzą gospodarstwa: powierzchnia: 26,35 i 27 ,5 ha dzierżawy

o wańości: - 1.650.000 żotyń
rodzaj zabudowy zabudowa rekreacyjna, mieszkalna orazbudynki gospodarcze.

tytuł prawny. \Ą/łasność, rłłsŃhłłasrrcscoraz Mjeria,ł,ra (27,sha) .

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: - prz]chód -

0 l l 2880,07 złołch, dochód : 90.000 złotych w tym dopłaty bezpośrednie w wyso\ości - ł4987, l 8 zł

4, lnne nieruchomości:
powierzchnia: niedoĘczy

O wartości: nie dotyczy

tytuł prawny: nie dotyczy

lll.

1. Posiadam udziały w spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta udziałów:

nię dotyczy

udziały te stanowią pakiet większy niż 10o/o udziałow w spółce: nie dotyczy

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

M.
1. Posiadam akcje w spółkach handlowych - nalezy podać liczbę i emitenta akcji:

nie dotyczy

akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w społce: nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochod w wysokości: nie dotyczy
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V.

Vl.

Nabyłem(am) (nabył mój małzonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego)
od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związkow
lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, ktore podlegało zbyciu w drodze przetargu -należy podac opis mienia i datę nabycia, od kogo:

nie dotyczy

1. Prowadzę działalnośc gospodarczą2 (nalezy podac formę prawną i przedmiot działalności):
nie dotyczy

-osobiście:

-wspolnie z innymi osobami: nie dotyczy

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: -tliedotn*

2, Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem pzedstawicielem pełnomocnikiem takiej
działalności (należy podaó formę prawną i pzedmiot działalności):

nie dotyczy

- osobiście:

-wspólnie z innymi osobami; nie dołczy

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

nie dotyczy

VlI.

1. W spółkach handlowych (nazwa, siedziba społki): nie dotyczy

-jestem członkiem zaządu (od kiedy): nie dotyczy

-jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy

-jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochod w wysokości: nie dot,.r,

2. W spółdzielniach:
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-Nie

nle

-jestem członkiem zaządu (od kiedy): qie dotyczy

-jestem członkiem rady nadzorczej3 1od kiedy): nie dotyczy

-jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy

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

3, W fundacjach prowadzących działalność gospodarczą \ię doĘczy

nie dołczy

-jestem członkiem zaządu (od kiedy): nie dotyczy

-jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy

- jestem cżonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy

Mll.

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

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

kwot uzyskiwanych z każdego tytułu : z tytjułu zatrudnienia, 1 5 5 400,28zł

Umowa zlecenia - 4800,00zł

Wynajem nieruchomości- 135420 zł

Składniki mienia ruchomego o wartości powyzej 10 000 złotych (w przypadku pojazdow

mechanicznych nalezy podac markę, model i rok produkcji): Citroen C5,20ll r.

lX
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X
Zobowiązania pienięzne o wańości powyźej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki

oraz warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej
Kredl w wysokości 280.000 zlotych narea|izację inwestycji w gospodarstwo rolne - zakup użytków

._..,_ _l,_ ! _:\ rolnych (umowa o kredY zawartaz Bankiem Spółdzielczym w Ślesinie oiSkulsk ) pozostało do spłaty
WYSOKOSC|)'. llo 000 złotvch
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c7Fśc B

PowYŻsze oŚwiadczenie składam świadomy(a), iz na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie nieprawdy
lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności,

Skulsk 23 kwietnia 2018 roku

(miejscowośc, data)
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