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oŚWlADczENl E "orłrilF*łĘ;..wójta, zastępcy wójta' sekretarza gminy' skańnika gminy, kierownika
gmlny'

Sie.pc, dnia 20l0-04-30r.

Uwaga: 
(miejscowość)

l. osoba składająca oświadczeńie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, sta.annego i zupełnego wyPłnie_
nia każde| Ż rubryk.

2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajduią w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać !!icjg@y:.3. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynalożność poszczególnych składników maiąt-kowych,
dochodów i zobowiązań do maiątku odrębnego i majątku obiętego małżeńską wspótnością ma-jątkową.

4. oświadcz€nie maiątkowe dotycł mahtku w kraiu i za g.anicą.
5. oświadczenie majątkowe obejmuie również wiorz!ńelności pieniężne.
6. w części A oświadczonia zawańo są informacie iawne, w części B zaś informacie nieiawne dotyczące adre-su

zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości'

czĘŚc A

Ja' niżei podpisany(a)' Rafuł Kluska
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) 25 grudnia 1073r. w Sierpcu
zakład Gospodarki Mieszkaniowe.iW sierpcu * Dyrektor Zakładu

(rniejsce Żatrudnienia' stanowisko lub fu nkcja)
po zapoznaniu się z pżepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 19g7 r. o ograniczeniu prowadzenia dzia}alnościgo
spodalczej p.zez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz. 679, Ż 1998 r- Nr 113, poz. 7l5 i Nr 162,
poz' 1126, z 1999 r' Nr 49' poz. 483, z 2000 r' Nr 26, poz' 306 oraz z 2002 r' Nr 113, poz. 984 i Nr 214' poz.1806) oraz ustawy Ż dnia
8 marca 1990 r' o samoządŻie gminnym (Dz. U. Ż 2001 r' Nr 142' poz' '1591 oraz z 2oo2 .. Nl 23'
paz' 22o, Nr 62' poz' 558' Nr 113, poz' 984' Nr 153' poz. 1271 i Nl 214, poz. 1806), zgodnie z art. 24h tej Ustawy oŚwiadczam, że
posiadam wchodzące w skład malŹeńskiej wspólnoścj majątkowej lub stanowiące mój majatek
odrębny:

L
zasoby pieniężne:

- środki pieniężne gromadzone w walucie polskiej: 40000
_ środki pieniężne gromadzone w Walucie obcej: nie dotyczy
_ papiery WańoŚciowe: . nie dotyczy

na kwotę:

osoby zarządz{ącej i członka organu zafządzeiącego gminną osobą prawn
olaz osoby wydającej decyzje administracyjne łv imieniu wójta1

lt.
L

2_

3

Dom o powierzchni: 170 m2 o wartości: '3ooooo Muł prawny: własnoŚc
Mieszkanie o powierzchni: .''''..'.-.'''..' .'''''' m'' o Wańości: '....'''..'' Muł prawnyi -..''...'''.'....'.'.''''
Gospodarstwo rolne:
rodŻaj gospodarstwa ....'..''--..'...'.''.'-...... .' powiezchnia:

MUł prawny:
z tego q^ułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym pŻychód i dochód w Wysokości;

4. lnne nieruchomości:
powieŻchnia: działka rekreacyjna nad jeziorem o pow' 3 ary, Wraz z domkiem o pow- 40 m2
o wańości: '20 000
tytuł prawny: Własność

llt.
Posiadam udziały w spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitentia udziałóW:
nie dotyczy
udziały te stanowią pakiet Większy niż -l0% udziałów w spółce:
Z tego Mułu osiągn4em(ęlam) W roku ubiegłym dochód W WysokoŚci: '''.''..''''''''''

tv_

Posiadam akcje w spółkach handlowych - naleŻy podać |iczbę i emitenta akcji:

t



nie dotyczy
akcje te stanowią paklet większy niż 10% akcji w społce ''''''''''''''''..''.'.'.
Z tego Mułu osiągnąłem(ęlam) w roku UbleqłYm dochód w wYsokoŚci ' ''''

Nabyłem(am) (nabył mój małżonek' z Wyłączeniem mienia pŻynależnego do jego majątku odrębnego) od skar-
'bu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samoŻądu teMorialnego' ich związków lub od ko-
munalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetarqu - należv podać opis
mienia i datę nabycia, od kogo: ' nie dotyczy
vt.
1' Prowadzę działalność gospodarczą2 (należy podać formę prawną i przedmiot działalności): ' nie dotyczy.

- osobiście

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) W roku Ubiegłym pzychód i dochód W Wysokości:
2' zalządzam dzialalnoŚcią gospodarczą lub jestem pęedstawicielem' pełnomocnikiem takiej działalności

(należy podać formę prawną i pzedmiot działalności): nie dotyczy

- osobjŚcie '''''

- wspólnie z innymi osobami''''''''''''''''''

Z tego Mułu osią9nąłem(ęłam) W roku ubiegłym dochód w Wysokości:

1. W społkach handlowych (nazwa' siedziba spÓłki): nie dotyczy

- jestem członkaem zarządu (od kiedy):

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kledy):
_ jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):
Z tego q^ułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w Wysokości:
2. W społdzielniach:
n e dotyczy.

-]estem członkiem zarządu (od kiedy): .'''.'''''''.'.''...'

- jestem członkiem rady nadzorczej3 (od kiedy)' ''''.''''.'''..'''.''
- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):
z tego Mufu osiągnął€m(ęlam) W roku ubiegvm dochÓd w Wysokości:

3. W fundacjach prowadzących działalność gospodarczą:
nie dotyczy

- Jestem członklem zaŻ ądu (od kiedy):

- iestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):

- jestem c7łonkiem komisji rewżyjnej (od kiedy):
z tego q^ułu osiągnąłem(ęłam) W roku ubiegłym dochód w WysokoŚca: ....'...' '..' ' '...
v l.
lnne dochody osiągane z Mułu zatrudnienia lub innei działalnoŚci zarobkowei lub zajęĆ, z podaniem kwot
uzyskiwanych z każdego MUłU: 120055,09 (brutto) wynagrodzenie ze stosunku pracy - Dyrektor Zakładu Gospodarki
Mieszkaniowej w Sierpcu ; 10260 - dieta radnego Rady Powiatu

tx.
Składniki mienia ruchomego o wartości powyŻej 'l0 000 złotych (w pzypadku pojazdÓW mechanicznych należy podac
rnarkę' model irok produkcji): nie dotyczy

x.
zobowiązania pieniężne o Wańości powyżej 10 000 złotych' w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz Warunki,
na jakich zostały udzielone (Wobec kogo, w związku z jakim zdaveniem, W jakiej Wysokości): . kredyt hipoteczny Bank
BPH - 193000 - okres spłaty 25 lat
Kredyt'Własny Kąt'' Bank PKo 45000 - okres spłaty 15lat



Powyższe ośWiadczenje skladam śwjadomy(a)' iŻ na podstawe ań. 233 s 1 Kodeksu kamego za podanie nie-prawdy
lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnoŚci.

" stwa rodzinnego.
' Nie dołyŻy rad nadzorczych społdzielni mieszkaniowych'


