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oŚwlnoczEN l E MAJĄTKoWE

wrljta' zastępcy w jta, sekretarza gminy, skarbnika gminy,
kierownika jednostki organizacyjnej gminy.

osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną
oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu w jtal

Kruklanki , dnia 28.04.2011r.

Uwaga:

1. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą starannego i zupełnego wypełnienia kaŻdej z
rubryk.

JeŻeliposzczeg lne rubryki nie znajdująw konkretnymprzypadku zastosowania, naleĘ wpisać ,,nie doĘczy,,.

osoba składająca oświadczenie obowięana jest określiÓ przynaleŻność poszczeg lnych składnik w majątkowych,
dochod w i zobowiązari do majątku odrębnego i majątku objętego małzeriskąwsp lnościąmajątkową.

oświadczęnie majątkowe dotyc4l majątkuw kraju i za granicą.

o świadczęni e maj ątkowe ob ej muj e r wnie ż w ier rytelno ś ci pi eni ęzne.

W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne d,oĘczące adresu
zamieszkania składającego oświadczęnie oraz miejs capołoŻenia nieruchomości.

CZĘSC A

J a, niŻej podpisana: Sławomir Zielir ski,

(imiona i nanvisko oraz nazrvisko rodowe)

urodzony(a) 1960.01.04 w Olecku

Gminny ośrodek Kultury w Kruklankach stanowisko Dyrektor

(miejsce zatrudnienią stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu się zprzepisami ustawy z dnia2l sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzęniadziałalności gospodarczej
przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz. 679, z 1998 r. Nr 1i3, poz.7I5 i Nr 162, por. 7126,z 1999 r. Nr
49,po2.483,22000r.Nr26, poz.306orazz2OO2r.Nr 113, poz.984iNr214, por.t806)orazustawyzdniaS marcal99gr.
o samorządzie gminnym (Dz. IJ. z200l r. Nr 142, poz. l59l oraz z2OO2 r.Nr 23, poz.22O,Nr 62, poż. 558' Nr 113, poz.984,
Nr 153, poz. l27l i Nr 214, poz. 1806)' zgodnie z art.24htej ustawy oświadczam, że posiadam wchod zące w skład
małzeriskiej wsp lności majątkowej lub stanowiące m j majątek odrębny:

I.

Zasoby pienięzne:

- środki pienięzne gromadzone w walucie polskiej: 12.500100 zł,

- środki pienięzne gromadzone w walucie obcej: nie dotyczy,

- papiery wartościowe: nie dotyczy.
na kwotę:

il.

5.

6.

2.

1. Dom o powierzchni:

Mieszkanie o powierzchni

3. Gospodarstwo rolne:

a) 462,2 m kw. , o wartości: 450,0 tys.zł tyfuł prawny: wsp łwłasność małżer ska

b) 55'0 mkw., o wartości 100,00tys.zł$ułprawny ; wsp łwłasność małżeriska

nie doĘcąl, o wartości: nie dotyczy. tytuł prawny.



rodzaj gospodarstwa: grunt rolny, powierzchnia : 9812 mkw

o wartości 10 000'00 zł

rodzaj zabudowy : nie dotyczY

Ęrtuł prawny :wsp łwłasność małże ska

Ztego b/tułu osiągnąłem w roku ubiegĘm przych d i doch d w wysokości: nie dotyczy

4. Inne nieruchomości:

a) 1działka budowlana o łącznej powierzchni 1800 mkw. orazudział w drodze dojazdowej do tej działki o

powierzchniI77,3 mkw.(obręb geodezyjny- wieś Kruklanki) wartość 50 000'00 zł

Ęrtuł prawny: wsp łwłasność małżeriska

b)2 działki położone w centrum wsi Kruklanki o łącznej powierzchni 286 mkw. związane z budynkiem

wymienionym w pkt.1.b) wartość 30000,00 tys.zł , tytuł prawny ; wsp łwłasność małżeriska,

c) 2 dzia11ki połozone w centrum wsi KruklaŃi o łącznej powierzchni 620 mkw. związane z budynkiem

wymienionym w pkt.l a) wartość 50 tys. zł , tytuł prawny ; wsp łwłasność małzeriska

m.

Posiadam udziały w sp łkach handlowych - na\eĘ podać Iiczbę i ęmitenta udział w: nie dotyczy

IV.

Posiadam akcje w sp łkach handlowych - naleĘ podać liczbę i emitenta akcji: nie dotyczy.

V.

Nabyłem(am) (nabył moj małŻonek, zwyłączeniem mieniaprzynaleŻnego do jego majątku odrębnego) od Skarbu

Pa stwa, innej paristwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związkow lub od komunalnej osoby

prawnej następujące mienie, kt re podlegało zbyciuw drodze przetargu-naleĘ podać opis

mienia i datę nabycia, od kogo: nie dotyczy.

VI.

1. Prowadzę działalnoŚć gospo darcz{ (naleĘ podać formę prawną i przedmiot działalności): nie dotyczy.

2. Zarządzam działaInością gospodarcząIubjestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej działalności

(naleĘ podać formę prawną i przedmiot działalności): nie dotyczy.

VII.

1. W społkach handlowych (nazwa, siedziba sp łki): nie dotyczy.

2. W sp łdzielniach: nie dotyczy.

3. W fundacjach prowadzących działalność gospodarczą: nie dotyczy.

#



VIII.

Inne dochody osiągane z t5rtuŁu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, zpodaniem kwot

uzyskiwanychzkaŻdęgo Ęrrułu: z tytułu zatrudnienia _ 55.037r04 zł 
' 
diety 5.834'00 zł

dochody wsp łm ałżonka ; nie doĘczy

IX.

Składniki mienia ruchomego o wartości powyzej 10 000 złoĘch (w przypadku pojazd w mechanicmych naleĘ podać

markę, model i rok produkcji): PEUGOT 307 sw _ 2005r.' wartość _ 26.000'00zł, wsp łwłasność małżeriska.

X.

Zobowięania pienięzne o wartości powyzej 10 000 złoĘch, w tym zacirynięte kredyty ipoĘczki orazwarunki,

najakich został}'udzielone (wobec kogo, w związJ<llzjakimzdarzenięm' w jakiej wysokości): kredyt hipoteczny

budon'lan y 25.220,66 CHF.

Kruklanki 28.04.2011r.

l Niewłaściwe skreśli .
2 Nie dotyczy dziaŁalności wyw rczej w rolnictwie w ZakręSie produkcji roślinnej i zwieruęcej,w
formie i zakresie gospodarstwa rodzinnego.

'Nie dotyczy radnadzorczych sp łdzielni mieszkaniowych.


