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ośWlADczENlE MAJĄTKoWE
wójta, zastępcy Wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy,

osoby zarządzającej i członka organu zarządzĄącego gminną osobą prawną

oraz osobV"lVdajacej d e administracyjne w imie

Łuków

niu wójta1

, dnia 7Ą .01 .2o2I
: ftii
!. tfri

(miejscowość)

Uwaga:

1. Osoba
wypełn

jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupďnego
każdei_z ru

2' JeŻeli poszczególne ru
dotvczv".

w retnym przypadku zastosowania, należy wpisać ..nie

3. osoba składająca ie obowiązana jest określĺć przynależnośó poszczególnych składników
majątkowych, dochodów
wspólnością majątkową.

i zobowiązań do majątku odrębnego ĺ majątku objętego małżeńską

4. oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju iza granicą.

5' oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelności pieniężne.

6. W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące
adresu zamieszkanĺa składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.

czĘŚc A

Ja, nizej podpisany(a),

urodzony(a)

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

W Łukowie
Urza-d Miasta Łuków - Zastcpca Burmistrza Miasta

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r' o ograniczeniu prowadzenia działalnoŚci
gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz.1 393) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990
r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), zgodnie z art.24h tej ustawy oświadczam,
Że posiadam wchodzące w skład małzeńskiejwspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

L

Zasoby pienięzne:

-ŚrodkipienięŻnezgromadzonew.waluciepolskiej: 25O 00O PLN - małżeńska wspó1ność majątkowa

- Środki pienięzne zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy

_ papiery wartoŚciowe: nie dotyczy
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IV

V

1. Dom o powierzchni: .....'N.ie'.d'9.!.y.9..?Y...... m2, o wartoŚci: ..Nie...do.t.y'c
tytuł prawny: Níe dotyczy

2. Mieszkanie o powierzchni: ĄĄ,3 m2, o wartoŚci: 200 000 PLN

tytuł prawny: spÓłdzielcze własnościowe prahro do lokalu - ma ątek odrębny

3. Gospodar.,*o r"i""'
rodzaj gospodarstwä: Nie dotyczy , powierzchnia: .Nie_ dotyczy
o wa rto Ś c i : .'ľ. }. 9.... 9.9 -Ę'Ł 9'7.y..................

rodzajzabudowy:..ľ.lę..._9.g.!..v--.-r.y..

tytuł prawny: Nie dotyczy
Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód idochód w wysokoŚci: Nie do tyczy

4. lnne nieruchomoŚci

powr erzchnia: 1. Działka budow]_ana _ 1225 m2 wtaz z roz pocZętą budową domu

jednorodzinnego o powier zchni użytkowej _ 166 52 m2

o WartoŚci: 300 000 PLN

tytuł prawny: Akt notarialny - małżeńska wspólnośĆ majątkowa

Posiadam udziały w spÓłkach handlowych - naleŻy podai liczbę i emĺtenta udziałów:

níe dotyczy

udziały te stanowią pakiet większy niŻ 10o/o udziałów w spółce: nie dot

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym dochód WWysokości: nie do tyczy

Posiadam akcje w spółkach handlowych - naleŻy podai liczbę i emitenta akcji

nie doŁ

akcje te stanowią pakiet Większy niŻ 10% akcji w spółce

nie dotyczy
Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym dochód W WysokoŚci: nie dotyczy

Nabyłem(am) (nabył mój małŻonek, zwyłączeniem mienia przynaleŹnego do jego majątku odrębnego) od Skarbu

Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków, komunalnej osoby
prawnej lub związku metropolitalnego następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu - nalezy podai

opis mienia i datę nabycia, od kogo: nie dotyczy
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VI

í. Prowadzę działalność gospodarczą2 (naleŻy podai formę prawną i przedmiot działalnoŚci): j edno osobowa

działa]nośi9.9.:.P.99.ę.:..c_.?:3:....'Ę..o-3.9.9.!.**'ę....ę9.r.*':.1.ł:.9.}.ľ.9.....{.9.Iľ.Y...9.9:.*.t.ę.j.*.....

-osobiŚcie MATPoP Mateusz Popławski, działalność została zakoílczona 14 .01 .2021' r
w związku z powołaniem na stanowisko ZasLępcy Burmistrza It{iasta

-wspilnie z innymiosobami Nie doLyczy

Ztegotytułu osiągnąłem(ęłam)wroku ubiegłym przychód idochódwwysokoŚci: P: 181 576,74 PLN

2.Zarządzam działalnoŚcią gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej działalnoŚci
(nalezy podaĆformę prawną i przedmiot działalności): ľĺĺe dotyczy

_ osobiŚcie Nie dotyczy

- wspólnie z innymi osobami Ni.e dotyczy

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokoŚci: lĺie dotyczy

vil.

1. W spółkach hand|owych (na4wa, sĺedziba spółki) Nie dotyczy

- jestem członkiem zarządu (ôd kiedy): Nie dotycz

- jestem członkiem rady nadŻorczej(od kiedy): Nie dotyczy

- jestem członkiem komisjirewizyjnej(od kiedy): Nie dotyczy

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym dochód w wysokości: Nie dotyczy

2. W spółdzielniach

Nie dotyczy

- jestem członkiem zarządu (od kiedy): Nie dotyczy

_ jestem członkiem rady nadzorczej3 (od kiedy): Nie dotyczy

- jestem członkĺem komisjirewizyjnej(od kiedy): Nie dotyczy

Ztego tytułu osĺągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: Nie dotyczy
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3. W fundacjach prowadzących dzĺałalnoŚi gospodarczą

.'T.y.l-9'*.ę j.*....ł.ę.9.+.:l g}.?.ę....].*.ĘYP.ę-!.9.|.y Przeds iębíorc zości

- jestem członkiem zarządu (od kiedy): 0Ą.0Ą.2016 r. do O7'.''O7 .2O2I r.

_ jestem członkĺem rady nadzorczej(od kiedy): Nie dotyczy

- jestem członkiem komisjirewizyjnej(od kiedy): Nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochÓd w wysokoŚci: 0 PLN

vlil.

lnne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalnoścĺ zarobkowej lub zajęi, z podaniem kwot

uzyskiwanych z kazdego tytułu:

Dieta Radnego Rady Mĺasta - 4 294,62 PLN

Umowy zlecenia / o dzieło - 35 640'00 PLN

lx.

x.

Składniki mienia ruchomego o wartości powyzej 10 000 złotych (w przypadku pojazdów mechanĺcznych należy
podai markę, model i rok produkcji)

Nie dotyczy

Zobowiązania pienięzne o wartości powyzej 10 000 złotych' w tym zaciągnięte kredyty i pożyczkioraz warunki,
na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniém, w jakiej wysokości):

Kredyt hipoteczny w BNP Paribas Bank Po1ska Spółka Akcyj na na dokończenie
budowy domu jednordzinnego/ kwota kredytu 350 000 PLN w t .|.ł:.*.9''-9....ľ.y..P_ł.ę._.-*l:.ę.......

transz, po zosta}o do spłaty 350 000 PLN
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czĘŚc B

Powyższe ośwĺadczenie składam Śwĺadomy(a), iŻ na podstawie art.233 $ 1 Kodeksu karnego za podanie nie-
prawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.

Łuków, 14.01 .202I. r, í]-*ur', ?op?o"x'h,
(miejscowość, data) (podpis)

1 Niewłaściwe skreślić.
2 Nie doýczy działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, w formie i zakresie gospodarstwa

rodzinnego.
3 Nĺe dotyczy rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych'
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