
! i'j |''ľ

i lrlirirľ

0 2 Üg, 2Ü1g

Załącznik Nr 2 doRozpoĺządzenia Pľęzęsa Rady Ministľlw
z dnia26 lutęgo 2003 roku ( Dz. U. z20|7 r., poz. 2020 )

ł. 'í i'i i: ' oŚwIADCZENIE MAJĄTKowE
ĺĺffia' zaśt{péý. gminy' skarbnika gminy' kieľownĺka jednostki oľganizacyjnej
gmĺny' osoby ka organu zarządzającego gminną osobą pľawną oľaz osoby

decyzje administľacyjne w imienĺu wójta

Łuków, dnia 02'09.2019 r
( miejscowośl )

Uwaga:

1. Osoba skladająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z pľawdą, staľannego i zupelnego wypelnienia
każdej z ľubľyk

2. Jeżeli poszczególne ľubryki nie znajdują w konkľetnym pľrypadku zastosowania, należy wpisać ..nie dotYczY''.

3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest okľeślić pľzynależność poszczególnych składnĺków majątkowych,
dochodów izobowiązafi do majątku odľębnego i majątku objętego malżeńską wspólnoŚcią majątkową.

4. oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kľaju i za gľanicą.

5. oświadczenie o stanĺe majątkowym obejmuje ľównież wĺerzytelności pieniężne.

6. W części A ośrľiadczenia zawaľte są infoľmacje jawne, w częŚci B zaś infoľmacje niejawne dotyczące adresu
zamieszkania składającego oświadczenie oľaz miejsca polożenia nieľuchomości.

CZĘŚĆ A

J a, niŻej pođpisany Sławomir Różalski.
(imiona i nazwisko oraznazwisko ľodowe)

Uľodzony 12lipca 1959 t. . w Łukowie... ...
zatrudniony w Szkole Podstawowej Nr 3 im. JőzefaPiłsudskiego ul. Konarskieg 3,

ŻI-400 Łuków, stanowisko - dyrektor szkoĘ
(miej sce zatľudnienia, stanowisko lub funkcj a)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia2l sieľpnia 1997 ĺ. o ograniczeniu pľowadzenia działalności gospodaľczej

przez osoby pełniące funkcje publiczne ( Dz. U. 2017 r.poz' 1393) oľaz ustawy z dnia 8 maľca 1990 ľ. o samoľządzie

gminnym (Dz. U. z2017 r' poz. l875), zgodnie zart.24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład

małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odľębny :

I.

Zasoby pieniężne :

- śľodki pieniężne zgromadzone w walucie 72 300 (siedemdziesiąt dwa Ęsięcy tzysta złoĘch)

- śľodki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: nie ďotyczy

- papierywaľtościowe nie dotyczy
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na kwotę ' '

II.

1. Dom o powierzchni : ......""""' "" ffi2' o waľtości : """"""'"""

lduł pľawny.

2.Mieszkanieopowierzchni' 49,8 m2' owaľtości : |45 000 zł""""

Ęltuł prawny l współwłaściciel " "' "'

3. Gospodaľstwo rolne : nie dotyczy

rodzaj gospodaľstwa

o wartoŚci : ..........

rodzaj zabudowy:..

Ęltuł pľawny : ......

powierzchnia

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym pľzychód i dochód w wysokoŚci

4. Inne nieruchomości : nie ďoĘczy

o wartości

týuł prawny

ilL

Posiadam udziały w spiłkach handlowych _ĺaleŻy podać liczbę i emitenta udziałów : nie dotyczy

udziaĘte stanowią pakiet większy fliŻ lo%o udziałów w spółce : "''"'"""'""'

ZIego sllŁuosiągnąłem(ęłam) w ľoku ubiegĘm dochód w wysokości

Iv

1. Posiadam akcje w spółkach handlowych -na|eĘ podaó liczbę i emitenta akcji : nie ďotyczy

akcje te stanowią pakiet większy niŻ lO%o akcji w spółce Strona 2



Ztego týufu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości

v.

Nabyłem(łam) (nabył mój małżonek, zwyłączeĺiem mienia przynaleŻnego do jego majątku odľębnego) od Skarbu
Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samoľządu terytorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby
pľawnej następujące mienie, któľe pođlegało zbyciu w drodze przetargu_ĺaleĘ podać opis mienia i datę nabycia,
od kogo : nie dotyczy

VI.

1. Prowadzę działalność gospodarczą2 ( naleĘ podać foľmę pľawną i przedmiot działalności ) : nie dotyczy

- osobiście

_ wspólnie z innymi osobami

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w ľoku ubiegĘm pľzychód i dochód w wysokości

2. Zarządzam działalnością gospodarczą |ub jestem przedstawicielem pełnomocnikiem takiej działalności ( naleĘ
podać foľmę pľawną i pľzedmiot działalności ) : nie dotyczy

- osobiście

- wspólnie z innymi osobami

Ztego týllłu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości

VII.

1.W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki ) nie dotyczy

_jestem członkiem zarządu ( od kiedy )

-jestem członkiem rady nadzoľczej ( od kiedy )
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- jestem członkiem komisji ľewizyjnej ( od kiedy):"""""

Z tego Ęĺtułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości :

2'W spółdzielniach: nie dotyczy

- jestem członkiem zarządu ( od kiedy )

- jestem członkiem rady nadzoľczej3 1 od kiedy )

_ jestem członkiemkomisji rewizyjnej ( odkiedy): """""""

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) _ľ ľ\" *bgły' dochód w wysokości

í. wäŕJá.; 
"ctr 

piowaazäłch działalnośó gospodarczą: nie doĘczy

_ jestem członkiem zarząďu ( od kiedy )

-jestem członkiem ľađy nadzorczej ( od kiedy )

- jestem członkiem komisji rewizyjnej ( 
9! 

tjeav ) : """""""
Z tego týufu oriągnął.'iiíili ;'i;ki' uul'głym áochód w wysokości

vuL

Ix.

Inne dochody osiągane z týułu zatľudnienia lub innej działalności zaľobkowej \vb zajęő, Z podaniem

kwot uzyski*uny.ľr?iáłaći" tvrrrł., , oo.ľroo ,tytrłuzatruJnienia w GimnazjvmNr 3 im' Jőzęfa

Piłsudskiego w Łukowi. 
"aór 

.oĺ.zolgdo 31.082019 ľ. wynosi 95 695,01 (dziewięódziesiąt pięó

;$ę"y ;";"śóset dziewię idzies\ąt pięó złotych 01/100)

Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej

mechanicznych należy podaó maľkę' modeli ľok

2072 wartośi 16 000 (szesnaście tysięcy złotycŁl)

10.000 zŁotych( w pľzypadku pojazdów

produkcji ) : samochód Renault Thalia ľok produkcji

Zobowiązan\a pieniężne o wartości powyŹej lo'o00 złotych' w tym.zaciągnięte kĺedyry i .pożry.czki 
oraz waľunki' na jakich

zostaĘ udzielone i woueä ŕ"gá, * J*ráźr.' '.iuti* 
łiujir"rĺ"^,,jakiej wysokości ) : nie dotyczy"

x.
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czĘŚĆ B

4.

5.

Powyższe oświadczenie skladam świadomy(a)riżna podstawĺe art.Ż33 $ 1 Kodeksu kaľnego za podanie niepľawdy
lub zatajenie pľawdy gľozĺ kaľa pozbawienia wolności.

ĺ'frs. 
"*. 

*-^..... B **..'....Łuków, 0Ż.09.20|9
( miejscowośl, data )

I Niewłaściwe skľeślió.
2 Nie dotyczy działalności wýwórczej w rolnictwie w zakręsie
produkcji roślinnej i zwierzęcej' w formie i zakĺesie
gospodarstwa rodzinnego.

3 Nie dotyczy rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych.

( podpis )
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