
OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE 
radnego gminy 

Leśniewo, dnia 2009-04-20 r. 
(miejscowość) 

Uwaga: 

1. Osoba składaj ąca oświadczenie obowi ązana jest do zgodnego z prawd ą, starannego i zupełnego wypełnie- 
nia ka Ŝdej z rubryk. 

2. JeŜeli poszczególne rubryki nie znajduj ą w konkretnym przypadku zastosowania, nale Ŝy wpisa ć „nie doty-  
czy” . 

3. Osoba składaj ąca oświadczenie obowi ązana jest okre ślić przynale Ŝność poszczególnych składników maj ąt-
kowych, dochodów i zobowi ązań do maj ątku odr ębnego i maj ątku obj ętego mał Ŝeńską wspólno ścią ma-
jątkow ą. 

4. Oświadczenie o stanie maj ątkowym dotyczy maj ątku w kraju i za granic ą. 

5. Oświadczenie o stanie maj ątkowym obejmuje równie Ŝ wierzytelno ści pieni ęŜne. 

6. W części A o świadczenia zawarte s ą informacje jawne, w cz ęści B za ś informacje niejawne dotycz ące adre-
su zamieszkania składaj ącego o świadczenie oraz miejsca poło Ŝenia nieruchomo ści. 

 

CZĘŚĆ A 
 

Ja, niŜej podpisany(a), …………………..Wiktor Łukasiak  …………………………………………… 
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe) 

urodzony(a) 19 maja 1959 roku  w ….Leśniewie  …………………………………………………………… 

własne gospodarstwo rolne  i Radny Rady Gminy Szulb orze Wielkie kadencji 2006 – 2010 
                                       (miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja) 

po zapoznaniu się z przepisami 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, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz. 1806), 
zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, Ŝe posiadam wchodzące w skład małŜeńskiej wspólności majątkowej 
lub stanowiące mój majątek odrębny: 

I. 

Zasoby pienięŜne: 

— środki pienięŜne gromadzone w walucie polskiej: …….Nie dotyczy  ……………………………………………….. 

— środki pienięŜne gromadzone w walucie obcej: …….Nie dotyczy  …………………………………………………… 

— papiery wartościowe: ……………..Nie dotyczy  ………………………………………………………………………… 
 na kwotę: ……Nie dotyczy ………… 

II. 

1.  Dom o powierzchni: …..100 m2, o wartości: 40.000 zł 

     tytuł prawny: współwłasno ść małŜeńska – przekazana przez rodziców Akt notarialny 2786  z 24.06.1988 r. 

2.  Mieszkanie o powierzchni: Nie dotyczy m2, o wartości: ………..Nie dotyczy ……………………………………. 

     tytuł prawny: ………..Nie dotyczy ……………………………………. 

3.  Gospodarstwo rolne: 

     rodzaj gospodarstwa: ………… hodowlane …………….., powierzchnia: ……….23,30 ha …………. 

     o wartości: ………250.000 zł ( dwie ście pi ęćdziesi ąt tysi ęcy ) zł  .…………………………………………………… 

     rodzaj zabudowy:  

     ………………zagrodowa ………………………………………………………………… 

     tytuł prawny: współwłasno ść małŜeńska - przekazana przez rodziców Akt notarialny 2786  z 24.06.1968 r.     

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: 18.000 zł; dochód 11.000 zł 

 

 



4.  Inne nieruchomości: 

     powierzchnia: Dom o powierzchni 280 m 2 , o warto ści 150.000 zł; obora o powierzchni 170 m 2  ,o warto ści  

     90.000 zł; obora 80m 2 , o warto ści 35.000 zł; obora 170m 2 , o warto ści 60.000 zł; stodoła 190m 2, o  

     warto ści 50.000 zł; stodoła 170 m 2, o warto ści 26.000 zł; gara Ŝ 94m2, o warto ści 30.000 zł; gara Ŝ 40 m2, o  

     warto ści 10.000 zł 

     o wartości: ……………………………………………...............................................................................................;      

tytuł prawny: ………….współwłasno ść  małŜeńska ............................................... 

III. 

1. Posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców, w któ- 

    rych uczestniczą takie osoby — naleŜy podać liczbę i emitenta udziałów: 

……Nie dotyczy …………    udziały te stanowią pakiet większy niŜ 10% udziałów w spółce: 

………………………….……Nie dotyczy ………… 

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

2. Posiadam udziały w innych spółkach handlowych — naleŜy podać liczbę i emitenta udziałów: 

…………………………………………..……Nie dotyczy ………………………………………………… 

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

IV. 

1. Posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców, w któ- 

    rych uczestniczą takie osoby — naleŜy podać liczbę i emitenta akcji: 

………………………….……Nie dotyczy ………… 

    akcje te stanowią pakiet większy niŜ 10% akcji w spółce: ………………………….……Nie dotyczy ………… 

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

2. Posiadam akcje w innych spółkach handlowych — naleŜy podać liczbę i emitenta akcji: 

………………………….……Nie dotyczy ………… 

    Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ……………….……Nie dotyczy ………… 

V. 

Nabyłem(am) (nabył mój małŜonek, z wyłączeniem mienia przynaleŜnego do jego majątku odrębnego) od Skar- 
bu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków lub od komu-
nalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu — naleŜy podać opis mie- 
nia i datę nabycia, od kogo: ………………………………………………………………………………………………… 
………………………………..Nie dotyczy …………………… 

VI. 

1. Prowadzę działalność gospodarczą (naleŜy podać formę prawną i przedmiot działalności): 

………………………….……Nie dotyczy ………… 

— osobiście ………………………….……Nie dotyczy ………… 

— wspólnie z innymi osobami ………………………….……Nie dotyczy ………… 

    Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ………………….……Nie dotyczy ……… 

2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem pełnomocnikiem takiej działalności (na- 
    leŜy podać formę prawną i przedmiot działalności): ………………………….……Nie dotyczy ………… 

— osobiście ………………………….……Nie dotyczy ………… 

— wspólnie z innymi osobami ………………………….……Nie dotyczy ………… 

    Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: …………….……Nie dotyczy ………… 

 



VII. 

W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): ………………………….……Nie dotyczy ………… 

— jestem członkiem zarządu (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 przychód i dochód w wysokości: ……….……Nie dotyczy ………… 

VIII. 

Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot uzy-
skiwanych z kaŜdego tytułu: …………………………………………………………………………..……………………….. 
…………………….Dieta radnego Rady Gminy Szulborze Wielkie za 2008 rok - 960 zł ………... 
………………………………………………………….………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

IX. 

Składniki mienia ruchomego o wartości powyŜej 10 000 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych naleŜy 
podać markę, model i rok produkcji): 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
Ciągnik rolniczy C 360 P, rok produkcji 1991, rok naby cia 1991, o warto ści około 30.000 zł  .…………………... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

X. 

Zobowiązania pienięŜne o wartości powyŜej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i poŜyczki oraz warunki, 
na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości): 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
Kredyt dla młodych rolników zaci ągnięty w Banku Spółdzielczym w Ostrowi Mazowieckiej w w ysoko ści 
32.000 zł; słownie złotych trzydzie ści dwa tysi ące 00/100 ……………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 



CZĘŚĆ B 

Adres zamieszkania osoby składającej oświadczenie: Leśniewo 4; 07-324 Szulborze – Koty gm. 

Szulborze Wielkie  

Miejsce połoŜenia nieruchomości wymienionych w punkcie II części A (adres): 

1. ………………………Leśniewo 4 …………………………… 

2. …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

3. ………………………Leśniewo 4 …………………………… 

4. ………………………Leśniewo 4 …………………………… 

 

 

 

 

PowyŜsze oświadczenie składam świadomy(a), iŜ na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie nie-

prawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności. 

       Leśniewo 2009-04-20   ............................................... 
(miejscowość, data)      (podpis) 


