
Yj'*;i:ił'cy6;
Ż
)- ?n: łl "lil'],i
d ''r il

!1zr " 1 .. Poci,:s

oŚWTADoZENIE MAJĄTKOWE

Wójta, Zastępcy Wójta, sekretarza gminy, skarbnika grniny, kierownika ]ednostkr
organiŻacyjnej gminy, osob

osobą prawną oraz osoby
i członka orqanu zarządzająceqo grninną

Uwaga:

1. osoba składająca oświadczenie obowią t do zgodnego Z prav'dą, staranneqo
i zupełneqo wypełnienia każdej z rubryk.
2. Jeżeli poszczegó]ne rubryki nie znajdują W konkretn\,'I1 prz}padku zastosowania,

stracyjne w lmlenlu wój ta |1]

Sie4)c / dnia 29 kwietnia 2011 r.

nale-7 wp' sd- ,n-^ dorlczy
1. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określió przynafeŹność

poszczególnych składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego
i majątku objętego nałżeńską wspólnością majątkową.

2. ośWladczenie majątkowe dotyczy ma]ąŁku w kra]u i za granlcą.
3. ośWiadczenie majątkowe obejmuje równ1eż r'lerzytelnosci pieniężne.
4. W części A ośWradczenia zav'arte są rnformacje jawne, W części B zaś informacje

niejawne dotyczące adresu zanleszkania Składającego ośwradczenie oraz miejsca
polo-e- '- nj or rcnomosc i .

czĘsc A

Ja, niŻe) podpisany, TomasZ Krukowski
urodzony 16 marzec 7916 r- w S.ierpcu

PRAco^lNIA DoKIJNłENIAC,II DzlsJcln MIASTA sIERPc, dYrektor

(miejsce zatrudnienia, stanowisko 1ub funkcja)

po zapoznan.ru się z przepisami usŁawy z dnia 2I sierpnaa 1991 T. o ograniczenill
prowadzenia działatności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publicŻne (Dz. U.

Nr 106, póz. 619, z I99B r. Nr 113/ p6z- 'l75 a Nr 162, pÓz- 7126, z 1999 r. Nr 49,

p6z. ĄB3, z 2OOa t. Nr 26, póz. 306 oraz z 2aa2 r- Nr 113, póz. 984 1Nr 21Ą, paz.
1806) oraz ustawy z dnla B narca 1990 r. o samorządzie gminn1łn (Dz- U. z 2001 r. Nr

IĄ2, póz' 1597 oraz z 2aO2 t. Itrr 23, póz. 220, Nr 62' póZ. 55B' Nr 7I3, póz' 9B4' Nr

153, póŻ. 1271 1 Nr 27Ą, pÓz. 1806), zqodnie Ż arŁ, 2Ąh te] ustawy ośj'"'aadcŻam, że

posiadam !'chodŻące !v skład małżeńsklej wspólności majątkowej fub stanowiące mój

maiątek odrębnv l

Zasoby pieniężne:
_ środki preniężne zgromadzone !v walucie
_ środki pieniężne zgromadzone W ida]ucie

papiery warŁościowe: NIE DoTYczY na

ośwTADczBEE }'!AJĄTKo[łE

I.

polskiej : NTE DOTYCZY

obcej: NTE DOTYCZY

klvotę: NIE DoTYczY
TT.



1. Dom o powierzchn1 : 1"Ą2 ra2, o Wartoścl : 300 000 zł tytuł prawny:akt notariafny
repertoriun A rLr ĄB91 /2aa9 - współw}asność małżeńska
2' Maeszkanie o powierzchnr: NIE DoTYczY, o Wartoścl: NIE DoTYczY tYtul
prawny: NIE DOTYCZY.
3. Gospodarstwo rofne: NTE DOTYCZY
rodzaj gospodarsŁWa: NIE DoTYczY, powierzchnia: NIE DoTYczY
o wa rtości : NIE DoTYczY
rodzaj zabudowy: NIE DOTYCZY

tytuł pral'ny: NIE DoTYczY
Z Łeqo tytułu osiągną}em (ęłam) w roku ubiegłyl przychód i dochód w wysokości:
4' Inne n.ieruchomości:
powaerzchnia: Dziaf'ka !o]-rra z buĄtr|].ieB g'ospodarcŻl.rn o powierŻchni 2'31 ha n.r 65
(zabudovrarra nieructromośó rolna) o wartości: ok. 15 000 zł

,l l1 p'ow1y: Ąkt notaria}ny - RePertorium Anr 36Ą7 /2001 z dnia 06.09.2001
ńowa darowizny (tksuroĘ { JĄł"r)

TTI.

Posiadam udziały w spółkach handtowych - należy podaÓ f1czbę 1emitenŁa udziałów:
DOTYCZY

udziały te stanowią pakiet więksŻy nrż 10Ł udziałów w spółce: NIE DoTYczY

, teqo tytułu osiągnąłem (ełam) W roku ubieq}1m dochód !.] Wysokości: NIE DoTYczY

IV'

Posiadam akcje w spó}kach handlowych - naleŹy podać liczbę i emitenta akcji: NIE
DOTYCZY

akcje te stanowią pakiet Większy niż 10Ł akcji !' spółce: NIE DoTYczY

Z tego tytułu os ląqnąłen (ę'Lam) W roku ubiegły'rn dochód w wysokoścr; NIE DoTYczY

V.

Nabyłem(am) (nabył nój małżonek, z l.,lyłączenaem mrenra przynaleŹnego do ]eqo majątku
odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwov'ej osoby prawnej, jednostek samorZądu

terytoria]nego, ich związkow lub od komunafnej osoby prawnej następujace mienre,
które podfegalo zbyciu w drodze prŻetargu - należy podaÓ opis mienra i datę nabyc1a,
od koqo: NIE DOTYCZY

vI.

1. Prov'adzę działalność gospodarczą|2] (na1eży podaÓ formę prawną i prZedmrot
działalnośca) : NIE DoTYczY

osobiście NIE DoTYczY
- wspó1nie z inn1mi osobami NIE DoTYczY

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłarn) w roku ubiegłym przychód 1 dochód w wysokosci:
NTE DOTYCZY

os:wIADczs{IE MAJĄTI@WE



2. Zarządzarn działa]nością gospodarczą lub ]estem przedstalv1ciefem/
pe}nomocniklen takiej dZiałalności (na]eży podać formę prawną 1 przedmiot
działafności ) : NIE DoTYczY

- osoblście NIE DoTYczY

wspólnie z .inn1,mi osobami NIE DoTYczY

Z tego tytułu os iągnąłem (ęłam ) W roku ub1egłym dochód !i !.lysokoścr: NIE DoTYczY

VTT.

1. l,i spółkach hand1owych (naZWa, s1edzlba spółki): NIE DoTYczY

_ ]estem Członkiem zaIŻądu (od kledy) : NIE DoTYczY

- ]estem członkiem rac1y nadzorczej (od kredy) : NIE DoTYczY

- jestem czlonkiem konislr rewrzyjne; (od kledy) :NTE DOTYCZY

Z tego tytułu osiągnąłem(ę}am) w roku ubieqłym dochód w wysokości:

2. W spółdŻre]naach: NIE DoTYczY

_ jestem członkiem zarŻądu (od kiedy) : NIE DoTYczY

- jestem członkiem rady nadzorczej |3] (od kiedy) : NIE DoTYczY

jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy) : NIE DoTYczY

Z tego tytułu osrągnąłem(ęłam) W roku ubfegł\,m dochód w Wysokości: NIE DoTYczY

3. W fundacjach prowadzących działalnośÓ gospodarcZą:NIE DolYczY

- jestem członkiem zarządv (od kiedy) ; NIE DorYczY

- jesŁem członkiem lady nadzorczej (od kiedy) : NIE DoTYczY

jesten członklem konisji rewlzyjnej (od k1edy) : NTE DoTYczY

Z tego tytułu osiąqną}em (ęł am) ','' roku ubieqłym dochÓd w wysokości: NIE DoTYczY
VTIT.

Tnne dochody osaągane Z tytułu Zatrudnienia lub innej działalności Zarobkowej lub
zalęć, z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu;

- z tytułu zatrudnlenia w PIacowni Dokumentacj.! DziejÓw Mlasta sierpc _ dochód
(netto) Ża okres 01.01.201a - 31-12.2a7a - 46 I1I,50 zł

ośtiIADczEł.rIE le.IĄTKcnE



IX.

składniki rnlenia ruchomego o wartości powyżej 10 000 zŁotych (w prz],padku pojazdów
mechanicznych należy podaó markę, mode1 i rok produkcji) : NIE DoTYczY

X.

Zobowlązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 Zlotych, w t}.m zaciąqnięte kredyty i
pażyczki oraz Warunki, na jakich Zostały udziefone (Wobec kogo, w związku z jakim
Zdarzeniem, w jakiej wysokości) :
Małżeński kredyt hipoteczny W Wysokości 334 5aa zł, Zaciągnięty w dniu
29.A1 .2A09r. w Banku MiLlen.ium S.A. na okres do 25.1,I.2A44r. - na zakup i
dokończenie budowy domu oraz spłaŁę kredytu konsumpcyjnego'
PaŻyczka w wysokości 49 I'11,05 zł za:'lągr'ięta \' dniu 09.04'2010r. W Eurobank na
okres 09. oĄ -2a1o r - ' 2'1 .o3.2aI5 r .

Povlyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie art. 233 s f Kodeksu
\- karneqo za podanie nieprawdy ]ub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienra

Wolności.

3q.0/,"2oł/ą-(miej scowośÓ. data)
4*,,i1Ą/r,-,Ą'

[1 ] \] ew lasc-we skręs- ' Ć.
t2] Nle dotyCZy działalności wytwórczej w ro]nictwie W zakresie produkcji
roślinnej

t zwierzęce), W formie .i zakresie gospodarstwa rodzinnego.
t3] Nie dotyczy rad nadzorczych spółdzlelni mieszkaniowych.
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