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Uwaga:

1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodrrego z
prawdą, starannego i zupełnego wyrpełnienia kazdej z rr:bryk.
2. Jeżeli poszczegóJ.ne rrrbryki nie zrra)drją w konkretnlrm
przl.padku zastosowania, należy wpisaó !'nie dotyczy''.
3.osobaskładającaoświadczenieobowiąz.ffirie
przynależnośó poszczególnych składników najątkowych,
dochodów i zobowiązań do najątku odrębnego i najątku
objętego małżeńskąwspólnością najątkową.
4. oświadczenie majątkowe dotyczy najątku w kraju i za granicą.
5. Oświadczenie majątkowe obejnuje również wierzytelności
pieniężne.
6. W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w
części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu
zamieszkania skł,adającego oświadczenie oraz miejsca
położenia nieruchoności .

czĄŚĆ A

.Td, ntże1 pocipisany (a) ,

.!ł!AREK ZDt NEK.

(imiona i nazwisko
oraz nazwisko rodowe)
urodzony{-e)- 1 wTześnia1951r..
..... w Jedlcu
Urząd Gminy w Gołuchowie Wójt
(mie j sce zaLrudnien j_a, stanowisko ]-ub f unkc j a
Za9oznaniu
się z przeplsamj- ustawy z dnia 2I sj_erpnia 7991
Po
r. o ograniczeniu prowadzenia dztała]-nościgospod arcze) przez
osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106 , poz. 619, z
1998 r. Nr 113, PoZ. 715 i Nr 162, PoZ. 1126, Z l9gg r. Nr 49,
poz. ĄB3, z 2000 r. Nr 26, poz. 306 oraz z 2OO2 r. Nr 113,
poz.
9B4 i Nr 2L4, PoZ. 1806) oraz ustawy z dnia B marca 1990 r. o
Samorządzte gminnym (Dz. U. z 200L r. Nr IĄ2, poz. 1591 oraz z
2002 r. Nr 23, PoZ. 220, Nr 62, PoZ. 55B, Nr 113 , PoZ. gB4, Nr
)

153, poz. I21I i Nr 2tĄ, PoZ. 1806), zgodnie z art. 2Ąh tej
ustawY oŚwiadczam, Że posiadam wchodzące w skŁad mał żeńsriói
wsPÓlnoŚci majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

I.

Zasoby pienięzne:

środkipienięzne zgromadzone w wa]-ucie polskiej:
1656,81 zł małzeńska wspó]-ność majątkowa;
1668] I, 89 zł -wartośćposiadanych j ednostek uczestni_ctwa
w funduszach małzeńska wspólnośćmajątkowa
środki pienięzne zgromadzone w walucie obcej

Nie dotyczy.

:

.

papiery wartościowe:
Nie dotyczy. . .
na kwotę:

II.
1.

Dom o
tytuł

powi eTzc hni: . .
150 frZ , o wartości: 25O tys . zŁ. .
prawny: małzeńska wspóIność maj ątkowa

.

2. Mieszkanie o p owierzchni: ..
. m'I o wartości: ..
t,ytuł prawny: nie dotyczy. .
3. Gospodarstwo r olne:
rodza1 9ospoda rstwa: ..
....
, powierzchnia:
o wartości:ni e dotyczy. . .
rodzaj zabudow y:
tytuł prawny:
z tego tytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym przychód i
dochód w wysokości:..
4. Inne nieruchomości:
powi erzchnia: garaż o pow . 40m2;
dztałka o pow. 0r 2Oha zabudowana budynkiem z pkt.1
o wartości: garaż 42Lys . zŁ; d,ztał ka 14 Otys . zł
.

tYtuł Prawny: 9araż małzeńska wspóIność majątkowa;
dzlałka-Or lOha małzeńska wspólnośćmajątkowa , 0,1or,u majątek

odrębny. . .

rII.

Posiadam udziały w spółkach handlowych należy podać 1iczbę i
emitenta udziałów:
Nie dotyczy.

udziałY te stanowią pakiet wlększy nlż 10% udziałów w spółce:
z tego tytułu osiągnąłem{ęłem} w roku ubiegłym dochód w

wysokości:

Iv.

Posiadam akcj e w spółkach handlowych
emitenta akcj i:

Nie dotyczy.

na]_

eży podać lic zbę i

.

akcje te stanowią pakiet większy n:-ż 10% akcji w spółce:
Z tego tytułu osiągnąłem@+ w roku ubieg}ym dochód

wysokości:

v.

Nabyłem{am} (nabył mój maŁzonek,

z

w

mienia
przynaleznego do jego majątku odrębnego) od Skarbu Państwa,
innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu
terytorialnego, ich zwLązków ]-ub od komunalne j osoby prawne j
następuj ące mienie, które podlega}o zbyciu w drodze przetargu
na]eży podać opis mienia i datę nabycia, od kogo:...
wył ączeniem

Nie dotyczy...

vI

....

.

1. Prowadzę dztałatnośćgospod arcząz
prawną i przedmiot dzlałalności
Nie dotyczy. . .

(nal

....

eży podać formę

)

osobiście

wspóInie z innymi osobami

tego tytułu osiągnąłem{ęŁam| w roku ubiegłym przychód
i dochód w wysokości:..
Z

2. Zarządzam dztałalnościągospodarczą lub jestem
przedstawicielem pełnomocnikiem takiej d,zlałalności(nal eży
podać formę prawną i przedmiot dztałalności)
Nie dotyczy..
....
osobiście
:

wspóInie z innymi osobami

Z tego tytułu osiągnąłem{ęłtm}w roku ubiegłym dochód

w wysokości:

\

vII.
1. W spółkach handlowych (nazwa, siedzlba spółki)
....
Nie dotyczy...
jestem członkiem zarządu (od kiedy)

:

:

jestem czŁonkiem rady nadzorcze) (od kiedy)

:

jestem czŁonkiem komisji rewizy)ne) (od kiedy)

:

Z tego tytułu osiągnąłem{ę*am} w roku ubiegłym dochód

w wysokości:

2.

W

spóŁdzielniach:

Nie dotyczy..

....

....

jestem czŁonkiem zarządu (od kiedy)

........
:

jestem członkiem rady nadzorcze)3 (od kiedy)

:

jestem czŁonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy)

:

Z tego tytu łu osiągnąlem{ęłarn} w roku ubiegŁym dochód

wysokości:

3.

w

fundacjach prowadzących dzl,ałalnośćgospodarczą:
Nie dotyczy. . .

W

]estem czŁonkiem zarządu (od kiedy)

:

jestem czŁonkiem rady nadzorcze) (od kiedy)
j

:

estem czŁonkiem komisj i rewizyj nej (od kiedy)

:

Z tego tytu łu osią9nąłem{ęł-arn}w roku ubiegłym dochód

wysokości:

VIII.

w

Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnj-enia lub innej
dztała]-nościzarobkowe j lub zalęĆ, z podaniem kwot
uzyskiwanych z każdego tytułu: l729t1 ,9]zŁ wynagrod.zenie ze
stosunku pracy małzeńska wspólność majątkowa;

\

Ix.

Składniki mienia ruchomego o wartościpowyzej 10. O00 zło|ych(w
przypadku poj azdów mechanicznych nal eży podać markę, model 1
rok produkcj i ) : samochód osobowy Renau]_t Megane -roc zn:-k
2001 - wartość1 7tys . zŁ
mał zeńs ka wspólność maj ąt kowa;
samochód osobowy Chavrolet AVEO rocznik 2OtO wartość
19tys

. zŁ

mał zeńs

ka wspó]-ność ma j ąt kowa

.

x.

pienię zne o wartościpowyzej 10. 000 złotych I w
tym zaciągnięte kredyty i pożyczkt oraz warunki, na j akich
zostały udzielone (wobec kogo, w zwlązku z jakim zdarzeniem,
j akie; wysokości
Nie dotyczy.
Zobowiązan j_a

)

w

