
OSWTADCZENIE MAJĄTKOWE
wójta, zastępcy wójta, sekretarza qniny, skarbnika gminy, kierownika jednostki orqaniZacy]nej

qminy' osoby zaIządza) ącej i członka o]]ganu Zaruądzająceqo gminną osobą pIawną oraz osoby
wydaj ą v,' imieniu wójta t1]

sieł]pc, dnia 30 04 2011

(mlej scowośĆ )

Uwaga:

1. osoba składająca oświadczenle obo}'iązana jest
wypełnienia każdej z rubxyk.

godneqo z prawdą' staIannego i Żupe}nego

2. JeŻeli poszczegófne lublyki nie znajdują w \im pIz]padku zastosowaniar należy rYpisać

,,nie datyczy".
3. osoba składająca ośwladczen.ie obowlązana jest określić piz\mależność poszczególnych sk}adników

majątkowych, dochodów i zobowiazań do rnajątku odrębnego i rnajątku objętego ma}żeńską
wspó]nością majątkową.

4. oświadczenie majątkowe dotyczy majątku $7 kraju i Za granlcą.
5. oświadczenie majątko\'e obejrnuje również wierzyte1ności pienlężne.
6. W części A oś!'iadczenla zar,/arte są informacje jawne, w części B uaś informacje niejawne

dotyczące adlesu zamieszkania sk}adająceqo oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.

czĘśĆ A

Ja' niżej podpisany(a)' Rafal XluŚkr

(imlona i nazwisko oraŻ nazwisko rodowe)

urodzony1a) 25 grudnia 1973 r. w sięrpcu

W SIERPSU

? g. il,1. 2011

!9'"..... ....... po,ipi........

Dyrektor Zakładu Gospodarkl MiesZkaniowej w Sielpcu
(miejsce zatrudnienia, stanolrisko lub funkcja)

po Zapoznaniu się Z przepisami ustawy z d^ia 2I sierpnia I99'l r. a ograniczeniu prowadzenia
dŻiałalności qospodar.czej pruez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz- U. Nt:706, poz- 6'/9,

z 7998 r. N. 113, pou. 715 i Nr 162, paz. 1"126, z 1999 r. Nr 49, poz- 483, z 2OOO L. Nt 26,
poz. 306 araz z 2aa2 r. Nr 113' poz. 98Ą 1Nr 214, poz- 1806) oIaz ustawy z dnia 8 marca
1990 I- o samolządzie gminn\.m (Dz. U. z 2a01 :r. Nr 142, poŻ- 1591 araz z 2ao2 r- Nr 23, poz. 22a,
Nr 62, poz. 55B' Nr 113' poz- 98Ą, NI 153, poz. 1271 i Nr 2lĄ, paz. 1806), zgodnie z art. 24h tej
ustawy ośwladczan, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspÓlności majątkowei lub stanowiące
nój majątek odIębny:

Zasoby pieniężne:
- srodŁi pj^-l eżnp zgromddzone w wd] -cLe po]sk-eJ: 20 Lys.

- środkl pieniężne zgromadŻone w walucie obcej: nie dotyczY

- paplery wartościowe: n.re dotyczy

TT.



Ż tego tytułu osiągnąłen(ęłam) w roku ubiegł\Ąn prŻychód 1 dochód w wysokości:
4. fnne
powierzchnia działka rekeacyjna nad jeziolem o pow. 3 ary, wraz z domkiem o pow. 40 ń2

o !,/artości: 20 tys.

1. Dom o powierzchni: 170 m2, o wartości: 300000 tytuł p.awny: własnośc.
2' Mieszkanie o powierzchni: ...... m2, o waitości: tylul pIawnyl
3-
rodzaj gospodarsLwa:

Gospodairstwo
powierzchnia:

o walŁości:
rodzaj zabudowy:
tytuł pIawny:

nierllchomości:

tytuł prawny: w}asność

ITT.

Posiadam udziały w spółkach handlowych naleŹy podaó 1iczbę i emitenta udziałów:
nie dotycz y

uclŻiały te stanowią pakiet większy niż 10g udzrałów w spó}ce:

Z tego tytułu osiągnąłern (ęłam) w roku ubiegł),m dochód !r wysokości:

IV.

Posiadam akcje V/ spółkach handlob}ych - należy podać licŻbę 1emitenta akcji:
nie dotyczy

akcje te stanowią pakiet !'iiększy niż 10g akcji w spółce:

- eoo .vl .,r o-ro9r w ok. ub Fqi- do-hod w w\so,<oc. i: .----.

V.

Nabyłem(am) (nabył mój małżonek' z wyłącŻeniem mienia przyna]eżnego do jeqro majątku odiębnego)
od skarbu Państwa' innej państwowej osoby prawnej/ jednostek samorządu terytorialnego, ich
z\riązków lub od komuna]nej osoby prawne] następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze
prŻetargu - na]eży podać opis mienia i datę nabycla, od koqo: nae dotyczy



VT.

1. Prowadzę działa]ność gospodaiczą[2] (należy podać formę prawną i przedmiot działalności):
nie dotyczy

osob sc'e

kspoli e7 rnlr osooamr

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) r,' roku ubiegł!.m prŻychód i dochód w wysokośc1:

2. Zatządzam działalnością gospodaIczą 1ub jestem przedstawicaelem, pełnomocnikienr taklej
dŻiałalności (należy podać formę pr.awną i przedmiot dŻiałalności): nle dotyczy

osoo'śc e

- !'spólnie Ż inn}mi osobami

Z tego tytułu osrągnąłem(ęłam) w roku ubiegł\im dochód w wysokości:

VIT.
1. I"l spółkach hand]owych (nazwa, siedziba spÓłki)i nie dotyczy

jestem członkiem uarządu (od kiedy) : --

- iestem członkiem Iady nadzorczei (od kledy) :

- jestem cŻłonkiem komisji rewiŻyjnej (od k1edy) :

z tego tytułu os i ąqnąłem (ęłam) w roku ubiegł!łn dochód w wysokości:

2. W spółdzie ]nlach:
nie dotyczy

- jestem członkiem zarządu (od kiedy) :

- jo r-m .zronkiem L-dy lddzorczej, I (od k i-dl)

- jestem członkiem komis]i rewizyjnej (od kiedy) :

Z teqo tytułu osiągną}em(ęłam) w foku ubiegł],m dochód w wysokości:

3. W fundacjach pIowadŻących działalność gospodarczą:

nie dotyczy

- jestem członkiem Zarządu (od kiedy) :

- jestem czlonkiem iady nadzorczej (od kiedy) :

jestem członkiem komisji rewlzyjnej (od kiedy) :

Ż tego tytLrłu osiągnąiem(ęłam) w roku Ubiegł\.m dochód }, wysokości:



VIIT.

Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienaa 1ub innej działalności zaIobkowej lvb zajęć, z
podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu: - 12353,33 - dieta mdnego Rady Powiatu , l19898,93 orutto)
wynagrcdzenie zę stosunl!:u pracy

IX,
składniki mienia luchomego o wartości powyżej 10 000 złotych (w prz\padku pojazdów

mechanicznych należy podać markę/ mode] i rok plodukcji):
samochód oPEL vEcTRA 2006 35 tys

X-

zobo!łiążania pieniężne o warŁości powyżej 10 000 złotych' w t'!a[ zaciągErięte kredyŁy i poźyczki
oraz rrarunki ' na jakich zosŁały udzi€1one (wobec kog.o. tł związku z jakin zdarzertien, w jakiej
i'Ysokości):
kredyt hipoteczny Bank BPH - 193000 - okres sńaty 25 |at
Kredyt'Własny Kąt'' Bank PKo 45000 - okres spłaty 15lat



Powyższe oświadczenle skła.ldm śwladomy{a), iż ia podstawie art. 233 s 1 Kodeksu karnego Ża

poclanie nieprawdy lrrb zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnoścr.

.Sler.pc 2011 04 30

lmie j scowość, data ) (podpl s )

,' ,ł,', ,,, ' ,)

i-... - -t!..'.'.'.'.. , r1 ... ...

[] ] NieWłaściwe skIeślić '
|2] Nie dotycŻy dziala]ności wytwórcŻej w Iolnictwie $' Zaklesie produkcji Iośfinnej i

zwierzecej, w formie i zakresie gospodarstwa rodzi.nnego.

|3] Nie cotyczy iad nadzorczych spółdzieLni mieszkaniowych-


