
oŚwnoCZENIE MAJĄTKowE

wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostkĺ
organĺzacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego

gminną osobą pra\ľną oraz osoby wydającej decyzje administľacyjne w imieniu
wójta u|
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SĐKRÜl'

...Łuków 06.04.2020r
(dnia)

UWAGA:I
1. osoba skłädająca jest do zprawdą, starannego i zupełnego wypeŁrienia

każdej z rubryk'
2. JeŻe|i poszczególne rubryki majdują w pľrypadku zastosowania, należy wpisać,,nie dotyczy''
3. osoba składająca oświadczenie okľeślić przyna|eżność poszczególnych składników

majątkowych, dochodów i zobowiązafi do majątku odrębnego i majątku objętego małŻeńską wspólnością
majątkową.

4. oświadczenie majątkowe dotycry majątku w kľaju i za granicą.
5' oświadczenie majątkowe obejmuje ľównież wierzytelności pieniężne.
6' W części A oświadczeniazavlarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotycące adľesu

zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości'

CzĘSc A

Ja,niżej podpisany, Kaľol Ciołek.
(imiona i nazwisko oľaz nazwisko rodowe)

urodzony(a ) 19 grudnial962r.

zatt. w Zespole Szkolno - Pľzedszkolnym w Łukowie
.....na.uczyciel, dyrektoľ Zespofu

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po z,apoznaniu się z ptzepisani ustawy z drua 21 sieľpnia 1997 t. o ograniczeniu prowadzenia
działalności gospodaľczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz.U.z2017 Í. poz. 1393) oraz
ustawy z dnia 8 maľca 1990 t. o samorządzie gminrrym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), zgodnie
z afi. Ż4h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzącę w skład małzeńskiej wspólności
majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

I. Zasoby pieniężne:
śľodki pieniężne zgľomadzone w walucie polskiej: .. . . . .nie doĘczy...

śľodki pienięzne zgromadzone w walucie obcej: .nie dotyczy

papiery waľtościowe: ...... ..nie dotyczy.
..... na kwotę: ..nie dotyczy
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II.
1. Dom o powieľzchni: ...90. m2,o waľtości: ...100 tys.zł....

tytuł pľawny: . ..małŻeńska współwłasnośó majątkowa
2. Mieszkanie o powieľzchni: .. .46..........Íl72, o waľtości: ...195 tys.zł.

Ęrtuł prawny : . . .małŻeńska wspóhľłasność majątkowa
3. Gospodaľstwo ľolne: rodzaj gospodarstwa: .. .nie doĘczy. ., powierzchnia:

o wartości: . rodzaj zabudowy: . '....
tJrtuł

Ztego tyfułu osiągnąłem(ęłaĺn) w ľoku ubiegłym ptzychőd i dochód w wysokości: nie đoĘczy
4. Inne nieruchomości: powierzchnia:... działka o powierzchni 900m

o waľtości: ..ok.276 Ęs. zł
tytuł prawny : ..... .małżeńska współwłasnośó majątkowa.

III.
Posiadam udziaĘ w spółkach handlowych - naleĘ podaó liczbę i emitenta

.nie dotyczy

udziaĘ te stanowią pakiet większy niŻ 10Yo udziałów w spółce: ...nie dotyczy

Ztego týufu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości: nie dotyczy

rv.
Posiadam akcje w spółkach handlowych - naleŻy podaó liczbę i emitenta akcji:

......nie doĘczy.

akcje te stanowią pakiet większy 1llŻ 10% akcji w spółce:

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłaĺn) w roku ubiegĘm dochód w wysokości: . . . nie doĘczy .

v.
Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeruem mienia przyna|eżnego do jego majątku
odľębnego) od Skaľbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu
terytoľialnego, ich nłĺiązków, komunalnej osoby pľawnej lub od zwiryku metľopolitalnego
następujące mienie, któľe pođlegało zbyciu w dľodze przetatgu - na|eży podać opis mienia i datę
nabycia, od kogo:

...nie doĘczy

l
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vr.
1. Pľowadzę działalność gospodaľcząIzl ąnalezy podać formę prawną i pľzedmiot działalności):

.nie dotyczy

osobiście ....
wspólnie z innymi osobami

Ztego tytufu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm pľzychód i dochód w wysokości:
...nie dotyczy..

2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej
działalności (naleĘ podaó foľmę pľawną i pľzedmiot działďności):

osobiście. nie dotyczy.

wspólnie z innymi osobami ..

Z tego tytufu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości: . .. . . . . . .nie doĘczy... ...

VII.
1. W spółkach handlowych (nanłła, siedziba spółki): nie dotyczy.....

jestem członkiem zarządu (od kiedy):

jestem członkiem rady nadzoľczej (od kiedy): ..

jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy)

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości: . . . _______---

2. W spółdzielniach: .nie doĘczy...

jestem członkiem zaruądu (od kiedy):

jestem członkiem ruĘ nadzotczejt3l 1od kiedy): ...

jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ...

Ztego tytufu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości:

3. W fundacjach prowadzących działalność gospodaľczą: . .. ......nie đotyczy

J

jestem członkiem zaĺządu (od kiedy):



jestem członkiem rudy nadzoľczej (od kiedy):

jestem członkiem komisji ľewizyjnej (od kiedy):... ..

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości: . . . nie dotyczy

VIII. Inne dochody osiągane z tytufu zatrudnienia lub innej działalności zaľobkowej lub zajęć,,

z podaniem kwot uzyskiwanych z kuzđęgo t5rtufu: dochód uzyskany z tytúa zatrudnienia w
Zespo|e Szkolno - Przedszkolnym w Łukowie w okľesie 01.01.2019 _ 3t.l2.2019:97 950,89zł;
Dieta z Ęrtułu pełnienia mandafu ľadnego RaĘ Powiatu Łukowskiego w okľesie 01.01.2019 _
3I.I2.20l9r.; 23 620,32 zł --------

IX. Składniki mienia ruchomego o waľtości powyżej l0 000 złotych (w przypadku pojazdów

mechanicznych należy podać maľkę' model i ľok pľodukcji): .

'...Toyota Coľolla Versa 2007r., majątek odrębny.

X. Zobowiązaĺia pienięzne o waľtości powyżej 10 000 złoĘch, w tym zaciągruęte kredyty
i poŻyczki oraz waľunki, na jakich zostaĘ uđzielone (wobec kogo, w związku z jakim
zdarzeniem' w jakiej wysokości): ......--_---

.Kredyt hipoteczny zaciągnięty w Banku Pekao S. A. na zakup mieszkania. Kwota do
spłaty nadzień3l.l2.20l9r. :99 476,6 zŁ

. . . .. .Pożyc zka zaciągnięta z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na remont domu.
Kwota do spłaty nadzieÍl'3l.t2.20l9r : 15 157zł
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cząŚĆv

jl

oświadczam, że posiađ am rozdzielnośó maj ątkową z żoną bez podziału maj ątku.

PowŻsze oświadczenie składam świadomy(a),iżnapodstawie art.233 $ l Kodeksu karnego za
podanie niepľawdy lub zatajenie prawdy gľozi kaĺapozbawienia wolności.

.ć..o4-ł.,. Qą' ?ezo .. /ć--^,.(.....Ć... :''íá
(miejscowośó, data) (podpis)
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