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ośwrłoczENln MAJĄTKowE

RPu/1496Ą6/2017 N
0aŁa:2Q17-05-0Ą

Wójta

Konopki, drria 23.04.2OL7 r.
(miej scowość )

Uwaga:
1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą,

starannego i zupełnego wlapełnienia każdej z rulrryk.
2. JeżeJ-i- poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnlm przlpadku

zastosowania, należy wpisać t'nie dotyczyl'.
3. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określiĆ przynależnoŚÓ

poszc;zegóJ.nych składrrików majątkovłych, dochodów i zobowiązań do majątku
odrębnego i majątku objętego matrżeńską wspólnością majątkową.

4. Oświadczenie o stąnie majątkowl;m dotyczy majątku w kraju iza granicą.
5. oświadczenie o stanie nąjątkovry.n obejrnuje równieżwierzyte1ności pieniężne.
.6. w części- A oświadczenia ząwart€ są informacje jawne, w częŚci B za{

infornacje niejawne dotyczące adresu zamieszkania skł,adającego oŚwiadczenie
oraz miejscapołożenia nieruchomości.

czĘŚĆ A

Ja, niżej podpisany(a), JACEK ŚwlDnRsxl,
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) 10.05.196'l r. w Ciechanowie
rrRzĄp @{INY sTuPsK/ wÓJT 6{INY

(miejsce zatrudnj-enia, stanowisko lub funkc;a)
po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 9 marca ]-990 r. o samorządzie
grninnym (Dz. U. z 2016 r. poz. Ą46 z późn. zm.)t zgodnie z art. zĄhtej ustawy
oświadczam, że posiadam wchodżące w skład rnaizeńskiej wspólności majątkowej
lub stanowiące mój majątekodrębny:

I.
Zasoby pieniężne:
- środki pienięzne zgromadzone
- środki pieniężne zgromadzone
- papiery wartościowe; akcje

Akcj e
na kwotę: 12 096,15 zł.

w walucie polskiej : 20 000,00
w walucie obcej: nie dotyczy
GPW - 25 szŁ.
PGE - 1062 szt.

zł

II.
1. Dom o powierzchni: 178 m2, o warŁości: 350 000,00 zł

tyŁuł prawny: współwłasność małzeńska
2. Mieszkanie o powierzchni: 64,4 m2, o wartości: 165 000,00.zŁ

tytuł prawny: współwlasność maŁzeńska
3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: nie dotyczy, powierzchnj_a: nie doŁyczy
o wartości: nie dotyczy
rodzaj zabudowy: nie dotyczy
tytuł prawny: nie dotyczy
Z Lego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku biezącym przychód
i dochód w wysokości: nie dotyczy
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4. Tnne nieruchomości:
powi_erzchnia:
a) 50 m2 - budynek gospodarczy,
b) 0,29 ha - dziaŁka,

o wartości; a) 50 000,00 zŁ, b) 72 500,00 zŁ.
tytuł prawny: współwłasność ma}żeńska

IrI.
1. Posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem gminnych

osób prawnych lub przedsiębiorców, w których uczestniczą
takie osoby - należy podać liczbę i emitenta udzia}ów:

nie dotyczy
ud,ziały te stanowią pakiet większy niż ]_O? udziałów w
spółce: nie dotyczy
Z Eeqo tytulu osiągnąłen(ę}am) w roku ubiegłym dochód w
wysokości: nie dotyczy

2. Posiadam udziały w innych spółkąch hand]owych - należy
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 1ub przedsiębiorców, w których uczestniczą
Łakie osoby - na}eży podać }iczbę i emitenta akcji:

nj-e dotyczy
akcje te stanowią pakieŁ większy niż 10Ł akcji w spółce: ..
nie doŁyczy
Z tego tytułu osiągmąłem(ęłam) w roku ubiegŁym dochód w
wysokości_: nie dotyczy

2. Posiadam akcje w innych spółkach handlowych - należy podać
liczbę i emitenta akcji: nie dotyczy
7, Łeqo tytu}u osiąqnąłem(ęłam) w roku ubieg}ym dochód w

wysokości: nie dotyczy

v.
Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wy}ączeniem mienia
przynaŁeżnego do jego najątku odrębnego) od Skarbu Państwa,
innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu
terytorialnego, ieh związków lub od komunalnej osoby prawnej
następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze przgtargu -
należypodaÓ.o'i,3'i3i;.;oo...nabycia,odkogo:

vI.
1. Prowadzę działafność gospodarczą (należy podać formę prawną

i przedmiot dzialalności) :
nie dotyczy
- osobiście
- wspólnie z innlrmi osobami nie dotyczy
Z teqo tytułu osiągnąłem(ę}am) w roku ubiegłyn przychód:
nie dotyczy i dochód w wysokości: nie dotyczy.

2. Zaxządzam działalnością gospodarczą lub je§Łem
przedstawicielem pełnomocnikiem takiej dzia}alności (nalezy
podać formę prawną i przedmiot działalności): nie dotyczy
- osobiście nie dotyczy
- wspólnie z innymi osobami nie dotyczy
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z tego tytułu osią9nąłem(ęłam) w roku ubiegrłym dochód
w wysokości: nie dotyczy

vTT.
w spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): nie dotyczy- jestem członkiem-zarządu iio-rruOo) ; ;;;-;;iy.ry- jestem członkiem rady"nadz"..r.i (od kiedy):'nie dotyczy- jestem członkiem komisji .uri.vjrr"l roO łi.avl: nie dot,yczyz teqo tytułu osiąqnąłe*ięłu*i -, roku ubiegłym dochódw wysokości: nie dotyczy

vTII.
rnne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innejdziała]-ności zarobkowej r"n-r.:ęe,, poOuni"**iroa uzyskiwanychz kazdego Łytu}u: umowa o p.u"i w urzęozi" e*i"v w Stupsku - 742 Ąg5,1B

Ix.
Składniki mienia-ruchomego o wartości powyzej 10.00O złotych (wprzypadku pojazdów mechaniczry"t ,.,uruzv póOaó n..kę, model irok Produkcji): samochóo o"onórv vw coir, ;;k ;;;d . 2OO1. wartość 20 OOO
x.

;::i§ii;i:'-::ilii'i"o3r}3;ii.:i powyzej 10.000 złotych, w t}Ąn
udzieione t,onu. .roqo,.,,,ii)o"1' r]iii"}i;.::"]:*]"* ;ffi3ii'
§:i::;:'] :^. 
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1 Kodeksu karnego za oodani" "i"oilńi-i"'i"grozi kara pozbawienia *or"oJ.il
Stupsk, dnia 23.O4.2011 r.(miejscowość, data)
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