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l'Vójta, zastępcy Wójta' sekretarza gmlny,

organizacyjne] gminy, osoby Zarządza1ąCej
skarbnlka grniny, kierownika j ednostki
j c-lorka orqanu _dl-aa/d'ą Aqo g'l_'.ą

osobą prawną oraz osobv

Uwaqa:

l. osooa sA)dadj--Ó osv' ao ' ó'].ó o do zqodnego Z prawdą, sŁarannego

stracyjne w imieniu wój ta Il ]

sierpc, dnia 27 kwj-etnia 2010 r.

i Zupełneqo W\,pełnienaa każdej Z rubryk.
2. JeŻeLL poszczegó]ne rubryki nre znajdują w konkretn1mr prz1padku zasŁosowania,
należy WpisaĆ ,,n1e dotyczy''.
1. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest okreśflć przynafeżnośó

poszczegófnych składników maj ątko!./ych. dochodów i zobowiąZan do najatku odrębnego
i ma]ątku objętego małżeńSką wspófnością majątkową.

2. ośWiadczenie mająŁkowe doŁyczy majątku w kraju i za granicą.
3. oświadcŻenie majątkowe obejnuje równleż lvigrzytefnosci plenleżne.
Ą. Ir:l CzęśCi A oświadczenia zawarte są informacje jawne, W części B zaś inf ormac j e

nieja!'ne dotyczące adresu zamieszkanla składającego oświadczenie oraz mie;sca
położenia nieruchomości.

czĘść A

Ja' niżej podpisany, Tomasz Krukowski
urodzony 16 fiarŻec I9'76 r. w Sierpcu

PRACC&0{IA DoKUMENIACJI DzrEJ@{ MIASTA sIERPc/ ą'rekto.
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1991 r- o oqraniczeniu
prowadzenia działaLności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje pubficzne (Dz. U.

Nr 106, póz. 619, z 1998 r. Nr 113, póz. l15 i Nr 162' póz- 1L26' Ż 1999 r. Nr Ą9,

póz' ĄB3, Ż 2a0a r. Nr 26, póz.306 oraz z 20a2 r- Nr 113, póZ. 984 r Nr 27Ą' paz-
1806) oraz ustawy Z dnia 8 marca 1990 r. o sanorządzie gminn}m (Dz. l). z 2001 r. Nr
7Ą2, póz. 1591 oraz z 2aa2 r. Nr 23' p6z. 22a, l'1r 62, póz. 55B, Nr II3, póz- 9B4, Nr
753, póz. 1271 r Nr 21Ą, póz- 1806)/ zgodnie z arŁ. 2Ąh tej ustalvy ośr"iaadczam, że
posiadam Wchodzące w skład małżeńskiej wspólności majątkowej fub stanowiące mój

maiąŁek odrębny:

Zasoby pieni ężne:
- środkl pleniężne zgromadzone W Wa]uc'ie

- środkl pieniężne zgromadzone w wa]ucie
- paplery wartościowe: NIE DoTYczY na

ośwrADczENIE }łAJĄTKo!iE

I.

poLskiet: NIE DOTYCZY

obcej : NIE DOTYCZY

kwoŁę:NIE DoTYczY
TI.
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1.d2. ................. podpis



1. Dom o powaerzchni: 7Ą2 m2, o WarŁośca; 300 000 Zł tyŁuł prawny:akŁ notaria1ny
reperŁorium A nr Ą89'1 /2oa 9 ' !.ispółWłasnośó ma}żeńska
2. MiesŻkanie o pol'ierzchni: NIE DoTYczY, o wartości: NIE DoTYczY tytuł
prawny: NTE DOTYCZY.
3. Gospodarstwo rofne: NIE DOTYCZY
rodzaj gospodarstLra: NIE DOTYCZY/ polvierzchnia: NIE DOTYCZY

o wartości : NIE DoTYczY
r.odza j zabudowy: NIE DOTYCZY

tytuł prawny: NIE DoTYczY
Z tego tytułu os iągnąłem (ęłam ) W roku ubiegł}m przychód i dochód h7 Wysokości:
4. Inne nieruchomości:
pow1erzchnra: DziaŁka rolna z buĄ'n}iem gospodarcz]ae o powierżcbni 2,31 ha nr 65
(zabudowarra nieruchornośó rolna) o warŁości: ok. 15 000 zł

tytuł pral''ny: Akt notalia1ny - RePertorium A nr 3647 /20oI z dnia 06.09.2001 r. -
I-howa da-rowizny

TII.

Posladarn udziały W spółkach handlowych - naIeży podać liczbę i emitenta udziałów: NIE
DOTYCZY

udzrały te stanowia pakleL ,/.ilększy niż 10t udzia}ów W spółce: NIE DoTYczY

z teqo tytułu os iąqnąłem (ełam) w roku ubiegłlm dochód v' wysokości: NIE DoTYczY

fv'

Pos.laclam akc;e w spółkach handLowych - naLeży podać ]iczbę i emltenta akc]i: NTE
DOTYCZY

akc]e te stanowią pakiet większy nrż 10Ż akcji W spółce: NIE DoTYczY

Z teqo tyŁułu osaągnałem (ęlam ) W Ioku ubaegł],łn dochód l'v wysokoścl: NIE DoTYczY

V.

Nabyłem(am) (nabył mó] małżonek, z wyłączeniem mren1a przynależnego do jego ma] ąt'ku
odrebnego) od skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu
terytoraalnego, ich zwiazków fub od komunalnej osoby prawne] następujące mienie'
które podlegaio zbyclu W drodze przetargu na]eży podaó opis mienla i datę nabycla,
od kogo: NIE DOTYCZY

VT.

1. Prowadzę działalność gospodarcZą[2] (należy podać formę prawną i pIZedłllot
dzlałafności) : NIE DoTYczY

osobiścre NTE DoTYczY
- wspólnie z innymr osobam-i NIE DoTYczY

Z tego tytu}u osiągnąłern (ęłam) W roku ubiegłym przychÓd i dochód w wysokosci:
NlE DOTYCZY

osWTADczENIE rĄJĄTKolłE



2. Zarządzam działafnością qospodarczą lub jesŁem przedsŁawiciefem,
pełnomocnikiem takiej dzia1a]ności (na1eży podaÓ formę prawną i przedmaot
działafnoścl) i NIE DoTYczY

- osobiścle NIE DoTYczY

- Wspólnie z inn1łni osobami NIE DoTYczY

z Łego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubległ],m dochód W wysokoścl : NIE DoTYczY

VTT .

1' W spółkach handLowych (nazwa, siedziba spółki): NIE DoTYczY

- jestem członkiem zarządu (od kiedy) : NrE DoTYczY

- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy) ; NIE DOTYCZY

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy) :NIE DoTYczY

Z tego tytułu osrągnąłem(ę}am) W roku ubiegł\m dochód W wysokości:

2. W spółdzie]niach: NTE DoTYczY

- jestem członkiem zarządu (od kaedy) : NrE DoTYczY

- jestem członkaem rady nadzorczel |3] (od kiedy) : NIE DoTYczY

- jesl,em czlonkiem komisji rewrzyjnej (od kiedy) : NIE DOTYCZY

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubieq'ł],'n dochód w Wysokości: NIE DoTYczY

3. W fundac]ach prowadzących działalność gospodarczą.NIE DoTYczY

- jestem członkiem Zarządu (od kredy) : NIE DoTYczY

_ jestem cŻłonkiem rady nadzorczej (od kiedy) : NIE DoTYczY

- jestem członkiem komisji re!'iŻyjnej (od kiedy) : NTE DoTYczY

Z tego tyŁułu osiąqnąłem(ęłan) ','ł roku ubaeqł],m dochód w Wysokości: NIE DoTYczY
VlIT.

Inne dochody osiągane z tytułu zaŁrudnienia lub innej dzlałalności zarobkowej 1ub
za)ęć, z podanlern kwot uzyskiwanych z każdego tytułu:

_ z tytułu Zatrudnlenla w Praco!flli Dokumentacj i Dziejów Miasta sierpc'dochó.l
(neŁto) za okres 01.01.2009 - 31-72'20a9 - Ą3 Ą1B,ao zł

osvlTliDczENIE l'ąJĄTKol'lE



- l

TX.

składniki mienia ruchomego o Wartości powyżej 10 000 złotych (W prz]padku pojazdóW
mechanicznych należy podaó markę, model i rok produkcji): NIE DoTYczY

x.

Zobowiązania pieniężne o Wartośc1 powyżej 10 000 złotych' W t]łn zaciągnięte kredyty i
pażyczki oraz Warunki/ na jakich zostały udzieLone (Wobec kogo. w związku z jakrm
zdarzeniem. w jakiej wysokości) :
Małżeński kredyt hipoteczny w Wysokości 334 5aa zŁ, zaciągnlęty w dniu
29.A1 .20A9r. w Banku MiLlenium S.A. na okres do 25-II.2444r. - na zakup i
dokończenle budowy domu oraz spłatę kredytu konsumpcy]nego.

CZESC B

Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), Lż na podstawie art. 233 S 1 Kodeksu
karnego za podanie nieprawdy lub zatajenie pnawdy grozi kara pozbawienia
wo]ności.

9iu4v,J7 o4 soto
I /mi e.isco"osc, da I a )

|1] N-e*ld.c'We skreśl rć.
|2] Nie dotyczy działalnośc.i wyLwórCzej W ro]nictwie W zakresie produkcji
roś 1inne j

i zwierzęcel , W formie i zakresie gospodarst'{a rodzinneqo.
[3] Nie dotyczy rad nadzorczych spółdzieLni mieszkanlowych'

u-r,hbil
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