
oŚwrłoCZENIE MAJĄTKowE

wójtao zastępcy wójta, sekľetaľza gmĺnyo skarbnika gmĺny, kieľownika jednostkĺ
organizacyj''ej gmĺny, osoby zarządzającej i członka oľganu zarządzającego

gminną osobą pľawną oÍaz osoby wydającej decyzje administracyjne w imĺeniu
wójta ttl

Łuków
(miejscowość)

0'7.04.202r r
(dnia)

TIWAGA:
l. osoba składająca

kaŻdejzrubryk.

'iř,] t({t
jest do zgodnego zpĺawdą, starannego i zupełnego wypełnienia

2
.J

4.
5.

6.

JeŻe|i poszczególne
osoba składająca

pľrypadku zastosowania, naleĘ wpisać ,,nie dotyczy''.
obowiązana okľeślić przynależnośó poszczególnych składników

majątkowych, dochodów i zobowiązań do ątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością

majątkową.
Oświadczenie majątkowe doĘczy majątku w kľaju i za granicą'

oświadczenie maj ątkowe obej muj e również wierzytelnoŚci pienięme.

W częŚci A oświadczeniazawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu

zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.

CZĘSC A

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

urodzony(a) 24.07 .1988 r w Siedlcach
IJtząd Miasta Łuków _Zastępca Burmistľza do dnia 07.04.2021

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po Zapoznaniu się z pľzepisami ustawy z dnia2l sierpnia |997 r. o ogľaniczeniu pľowadzenia działalności

gospodaľczej pľzez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106' poz.679, z1998 r' Nľ 173,poz.715 i

Nr 162, poz.1126,z1999 r. Nr 49, poz.483,z2000 ľ. Nr 26, poz.306 orazz200Żr. Nr 113, poz. 984 i Nr

2|4,poz' l806)oľazustawy zdĺia8maľca 1990r. osamorządziegminnym(Dz'U. z200l r.Nr142'poz.

I59I orazz20O2 ľ. Nr 23, poz.22O,Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.I27I i Nr 214, poz.

1806), zgodnie z art. Ż4htej ustawy oświadczam' że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności

majątkowej lub stanowiące mój majątek odľębny:

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

ok.30749,38 zł_ rachunek bankowy, małżeńska wspólnośó majątkowa

ok. 1000,00 zł _ gotówka, małżeńska wspólność majątkowa

środki pieniężne zgtomadzone w walucie obcej: nie dotyczy

papieľy wartościowe: nie dotyczy nakwotę: nie dotyczy
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u.
1. Dom o powierzchni: użýkowej 138,3 m2, o waľtości: wg. szacowanych poniesionych wydatków

310 000,00 zł$lt'prawny: majątek odrębny, z|oka|izowany nadziałce oznaczoĺej nľ 1 i nľ 2 w

punkcie II.4, tytuł własności: własnośó, postanowienie sądu

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

3. Gospodaľstwo ľolne: rodzaj gospodaľstwa: nie dotyczy,powieľzchnia: nie dotyczy

o waľtości: nie dotyczy rodzaj zabudowy: nie dotyczy

týuł prawny: nie dotyczy
Ztego týułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm pľzychód i dochód w wysokości: nie dotyczy

4. Inne nieruchomości: powierzchnia: l.Działka o powierzchni 0'0755 ha;2.Działkao
powierzchni 0,00525 ha; 3. Dom w budowie o powierzchni uĄrtkowej 2l7,35 m2 z|okalizowany

nadzĺałce oznaczoĺej tlr 4;  .Działkao powieľzchni 0,1675 ha; 5. DziaŁka o powierzchľri},zsL7

ha;6. Budynek gospodaľczo-garaŻovły o pow. 64,10 m2

o wartości: 1. Szacowana wg. aktu notarialnego ok. l50 000,00 zł;2. Szacowana wg. aktu

notarialnego ok 10 000,00 zł;3. wg. poniesionych kosztów 422 076,00 zł;4. wg. aktu

notarialnego 270 000,00 zŁ;5.wg. aktunotarialnego 245 000,00 z};6.wg. szacowanych

poniesionych wydatków 60 000,00 zł

Ęrtuł pľawny: l. Majątek odľębny, b/hrł własności: własnośó; 2. Majątek odľębny, tytuł

własności: własnośó, postanowienie sądu 3. Małzeńska wspólnośó majątkowa, tytuł własnośó; 4.

Małzeńska wspólnośó majątkowa' týuł własnośó; 5. Majątek odrębny' tytuł własności: własnośó;

6. Majątek odrębny, tytuł własności: własnośó

ilI.
Posiadam udziały w spółkach handlowych - naleŻy podai liczbę i emitenta udziałów: nie dotyczy

udziały te stanowią pakiet większy niŻ I\Yo udziałów w spółce : nie dotyczy Z tego tytułu

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

IV.
Posiadam akcje w spółkach handlowych - na|eĘ podać liczbę i emitenta akcji: nie dotyczy akcje te

stanowią pakiet większy niŻlO%o akcji w spółce: nie dotyczy Ztego týułu osiągnąłem(ęłam) w roku

ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

v.
Nabyłem(am) (nabył mőj małżonek, zwyłączeniem mienia przynależmego do jego majątku

odľębnego) od Skaľbu Państwą, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorządu

teľytorialnego, ich związkőw lub od komunalnej osoby pľawnej następujące mienie, któľe podlegďo

zbyciuw dľodze pľzetargu - na|eŻy podai opis mienia i datę nabycia, od kogo: rue dotyczy
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vI.
1. Pľowadzę działa|ność gospodarcząĹz) (naleĘ podaó foľmę pľawną i przedmiot działalności): nie
dotyczy

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

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w ľoku ubiegłym pľzychód i dochód w wysokości: nie ďotyczy

2. Zarządzam działalnością gospodaľczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej

dziďalności (na|eĘ podaó foľmę pľawną i pľzeđmiot działalności):

osobiście nie đotyczy
wspólnie z innymi osobami nie dotyczy

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości nie ďotyczy

VII.
1. W spółkach handlolvych (nazwa, siedziba spółki): nie dotyczy
jestem członkiem zarządu (od kiedy): nie dotyczy
jestem członkiem rudy ĺadzorczej (od kiedy nie dotyczy
jestem członkiem komisji ľewizyjnej (od kiedy) nie dotyczy

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

jestem członkiem zarządu (od kiedy): ĺlje dotyczy,
jestem członkiem rady nadzoÍczejl3) (od kiedy): nie dotyczy
jestem członkiem komisji ľewizyjnej (od kiedy nie dotyczy

Ztego týułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości nie dotyczy
3. W fundacjach pľowadzącychdziałalność gospodaľczą: nie dotyczy
jestem członkiem zarządu (od kiedy): nie dotyczy
jestem członkiem rady nadzoľczej (od kiedy): nie dotyczy
jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w ľoku ubiegłym dochóđ w wysokości: nie dotyczy
vilI. Inne dochody osiągane ztýllłuzatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć,, z
podaniem kwot uzyskiwanych zktzdego tytułu: Pľzychód ztytułuzatrudnieniawUrzędzie Miasta
Łuków na stanowisku Zastępcy Burmistrza:Przychód 40550,58 zł, dochód 39800,58 zł;

IX. Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 złotych (w pľzypadku pojazdów

mechanicznychnaleĘ podaó markę, model i rok produkcji): nie dotyczy
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X. Zobowiązaniapieniężne o wartości powyŻej 10 000 złoĘch,w tym zaciągruętekľedyty i
poŻyczki oľaz warunki, najakich zostaĘ udzielone (wobec kogo, w zlłiązkuz jakimzdarzeniem,wjakiej
wysokości): Ikedý hipoteczny Własny Ką!zaciągnięty w PKo BP S.A. Pozostało do spłaty
213175,l9 zł
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Powyższe oświadczenie składam świadomy(a),iŻnapodstawie art. 233 $ 1

podanie nięľawdy lub zataj enie prawdy gľozi karapozbawienia wolności.
karnego za

Łuków, 07.04.202l
(miejscowość, data) )

[1] Niewłaściwe skreślić.
[2| Nie doýczy działalności wýwórczej w rolnictwie w zakľesie prođukcji roślinnej i złłierzęcej, w formie i
zakresie gospodaĺstwa rodzinnego.
[3| Nie dotyczy rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych.
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