
oŚwĺłoCZENIE MAJĄTKowE

wójta, zastępcy wójtao sekľetarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki
organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka oľganu zarządzającego

gminną osobą prawną oraz osoby rvydającej decyzje admĺnistľacyjne w imienĺu
wójta ttl

Łuków
(miejscowość)

27.04.2021r
(dnia)

UWAGÄ:
l. osoba składająca

każdej z rubryk.
zgodnego zprawdą, starannego i zupełnego wypehienia

&r
2. Jeżeliposzczególne znajdują w przypadku zastosowania , naleĘ wpisać ,,nie dotyczy''
3. osoba składająca obowiązana jest określić prrynależnoś ć poszczególnych składników

majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością
majątkową.

4. oŚwiadczenie majątkowe dotyczy majątku w kľaju i za granicą.
5. oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzýelności pieniężne.
6. W części A oświadczeniazawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne doĘcące adresu

zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.

CZĘŚĆ 
^

J a, nizej podpisany(a), Paweł Kľasuski
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) 24.07.t988 r w Siedlcach
Urząd Miasta Łuków _ Zastępca Burmistľza do dnia 07.04.202I
PUiK Sp. z o.o. _ Prezes Zarządu od dnia 08.04.202I

(miej sce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu się z pľzepisami ustawy z dnia 2l sieľpnia 1997 r. o ogľaniczeniu prowadzenia działalności

gospodarczejprzezosobypełniącefunkcjepubliczne(Dz.U.Nr106,poz.679, z1998r.Nr113,poz.715i
Nr 162' poz. 1126, z 1999 r. Nr 49, poz. 483, zŻ000 r. Nr 26, poz.306 oÍaz z2002 t. Nr l13, poz. 984 i Nr
2l4,poz.1806) oľaz ustawy zdnia 8 marca 1990 r' o samorądzie gminnym (Dz.U. z200l r. Nľ 142, poz.

I59I orazz2002 r.Nr23, poz.220,Nr62,poz.558,Nr 113, poz.984,Nr 153, poz.1271iNr214,poz.
l806), zgodnie z art. Ż4h tej ustawy oświadczam' że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności

majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

I. Zasoby pieniężne:
śľodki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej:

ok. 30255,3l zł_ ľachunek bankowy, małżeńska wspólnośó majątkowa
ok. 1000,00 zł_ gotówka, małżeńska wspólność majątkowa
środki pieniężne zgromađzone w walucie obcej: nie dotyczy
papieľy waľtościowe: nie dotyczy na kwotę: nie dotyczy
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II.
1. Dom o powieľzchni: użýkowej 138,3 m2, o waľtości: wg. szacowanych poniesionych wydatków

310 000,00 z-łtytĺlł prawrry: majątek odľębny, zlokalizowany na działce ozĺaczonej nr l i nľ 2 w
punkcie II.4, týuł własności: własnośó, postanowienie sądu

2. Mieszkanie o powierzchni: nie dotyczy m2, o waľtości: nie dotyczy tytuł prawny: nie dotyczy

3. Gospodarstwo rolne: rodzaj gospodaľstwa: nie dotyczy, powieľzchnia: nie ďoĘczy
o waľtości: nie dotyczy rodzaj zabudowy: nie dotyczy

tytuł prawny: nie dotyczy
Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm przychód i đochód w wysokości: nie dotyczy

4. Inne nieruchomości: powierzchnia: 1.Działka o powieľzchni 0,0755 ha;2.Działka o
powierzchni 0,00525 ha; 3. Dom w budowie o powierzchni użytkowej 2I7,35 m2 zloka|izowany

nadziaŁce oznaczonejnr 4; 4.Działkao powierzchni 0,1675 ha; 5. DziaŁkao powieľzchfi0,z547
ha;6. Budynek gospodarczo-garaŻowy o pow. 64,10 m2

o wartości: 1. Szacowana wg. aktu notarialnego ok. 150 000,00 zł;2. Szacowana wg. aktu

notaľialnego ok 10 000,00 zł;3.wg. poniesionychkosztów 4220'16,00zł;4.wg.al<tll
notarialnego 270 000,00 zł; 5. wg. aktu notaľialnego 245 000'00 zł;6. wg. szacowanych

poniesionych wydatków 60 000,00 zł
tytuł pľawny: l. Majątek odrębny, týuł własności: własnośó; 2. Majątek odrębny, tytuł

własności: własnośó, postanowienie sądu 3. Małzeńska wspólność majątkowa, týuł własnośó; 4.

Małzeńska wspólnośó majątkowa, tytuł własność; 5. Majątek odrębny, tytuł własności: własność;

6. Majątek odrębny, tytuł własności: własność

III.
Posiadam udziały w spółkach handlowych - naleŻy podaó liczbę i emitenta udziałów: nie dotyczy

udziaĘ te stanowią pakiet większy niŻ l0%o udziałów w spółce: nie dotyczy Z tego tytułu

osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

IV.
Posiadam akcje w spółkach handlowych - naLeŻy podać |iczbę i emitenta akcji: nie dotyczy akcje te

stanowią pakiet większy niŻ I\Yo akcji w spółce: nie dotyczy Ztego týułu osiągnąłem(ęłam) w roku

ubiegłym dochóđ w wysokości: nie dotyczy

V.
Nabyłem(am) (nabył mój małżonek,zvłyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku

odrębnego) od Skarbu Państwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorządu

teľytoľialnego, ich zvłiązkőw lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, któľe podlegało

zbyciu w drodze przetarga - naIeŻy podaó opis mienia i datę nabycia, od kogo: nie dotyczy
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vr.
1. Pľowadzę działalnośó gospodarcząlzl (na|ez5, podaó foľmę prawną i pľzedmiot działalności): nie
dotyczy

osobiście j ednoosobowa działalnośó gospodaľcza, nie ďoty czy
wspólnie z innymi osobami nie dotyczy

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm przychód i dochód w wysokości: nie dotyczy

2. Zarządzam działalnością gospodaľczą lub jestem przedstawicielem' pełnomocnikiem takiej

działalności (nale4y podaó formę prawną i przedmiot działalności):

osobiście nie dotyczy
wspólnie z innymi osobami nie dotyczy

Ztego tytufu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości nie đotyczy

vn.
1. W spółkach handlo}vych (nazwa, siedziba spółki): nie dotyczy
jestem członkiem zaľządu (od kieđy): nie dotyczy
jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy nie dotyczy
jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy) nie dotyczy

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy
2. W spółdzielniach: nie dotyczy

jestem członkiem zaruądu (od kiedy): nie dotyczy,
jestem członkiem ľady nadzorczejÍ3) (od kiedy): ĺie dotyczy
jestem członkięm komisji ľewizyjnej (od kiedy nie dotyczy

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości nie dotyczy
3. W fundacjach prowadzących działalnośó gospodarczą: nie dotyczy
jestem członkiem zarządu (od kiedy): nie dotyczy
jestem członkiem rudy nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy
jestem członkiem komisji ľewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w ľoku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy
vilI. Inne dochody osiągane z tJrtułu zatrudnienia lub innej dziaŁalności zarobkowej hsb zajęć,z
podaniem kwot uzyskiwanych zkaŻdego tytułu: Przychód ztýllłu zatrudnienia w Uľzędzie Miasta
Łuków na stanowisku Zastępcy Burmistľza:Przychőd 40550,58 zł, dochód 39800,58 zł;

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

mechanicznych na|eĘ podać markę, model i ľok pľodukcji): nie dotyczy
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X. Zobowi ązaniapieniężne o waľtości powyŻej l0 000 złoĘch, w tym zaciągnięte kľedýy i

poŻyczkjoraz waľunki, na jakich zostaĘ udzielone (wobec kogoo w złłipku z jakim zdarzeniem, w jakiej

wysokości): Iftedý hipoteczny Własny Kąt, zaciągnięĘ w PKo BP S.A. Pozostało do spłaty

2l3l75,l9 zł
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CzĘŚCB

Powyższe oświadczenie składam świadomy(a),iżnapodstawie art.233 $ 1 Kodeksu za
podanie niepľawdy |lb zatajenie pľawdy grozikara wolności.

ŁJ^bąUB.u.lrĺ,ĺ
(miejscowośó, data) (podpis)

[1| Niewłaściwe skreślić.
[2] Nie doĘczy działalności wýwóľczej w rolnictwie w zakľesie produkcji ľoślinnej i zwierzęcej, w formie i
zakĺesie gospodarstwa rođzinnego.
[3 ] Nie doty czy r ad nadzor czych sp ółdzie ln i mi e szkaniowych.
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