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oSWIADCZENIE MAJĄTKOWE

Kruklanki, dnia 29 kwietnia 201 1 roku

Uwaga:
1. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą starannego

i zupełnego wypełnienia kaŻdej z rubryk.
2. Jeżelt poszczeg lne rubryki nte znajdują w konkretnym przypadku zastosow ania, naleŻy

wpisać ''nie dotyczy1
3. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić

składnik w majątkowych, dochod w i zobowi ęafi do
obj ęte go małŻenską wsp lno ścią maj ątkową.4. oświadc zenie majątkowe dotyc zy majątku w kraju i za grantcą.

5. oświadc Zenlę majątkowe obejmuje r wnieŻ wierzytelności pienięzne.
6. w części A oświadczenia zawarte są informacje jawne' W części B zaś informacje

niejawne dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadc zenie oraz miejsca
połozenia nieruchomo ś ci.

CZĘSC A

Ja, niŻej podpisany, Arkadiusz Mariusz Słowik,
(im owe)

urodzony 13 maja 1960r. Kruklanki

po zapozna1::lJ się z przepisami ustawy z dnia 2t sierpnia I997r. o ograniczenfiJ ptowadzenia
działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz.679, z
I99B r. Nr 173,po2.715 i Nr 162,po2.7126,21999 r. Nr 49,poz.483,z2OOOr. Nr'26, poz.306
otaz z 2002 r. Nr lI3, poz. 984 i Nr 214, poz. 1806) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym(Dz.|J. z2001r. Nr 742,poz. 1591 oTazz2OO2r. Nr 23,poz.22O,Nr 62,
poz.558,Nr 113,poz.984,Nr 153,po2. 1271iNr274,poz. 1806),zgodnie r*i.2ghtejustawy
oświadczam) Że posiadam wchodzące w skład małzeriskiej wsp lności majątkowej 1ub
stanowiące m j majątek odrębny:

I.

Zasoby pienięzne:

- środki pienięzne zgromadzone w walucie polskiej: nie doĘczy
- środki pienięzne zgromadzone w walucie obcej: nie doĘczy
- papiery wartościowe: nie dotyczy nakwotę: nie doĘczy

pr zy naleŻno śc p o szcze g lnyc h
majątku odrębnego i majątku



il.
1' Dom o powierzchnt: nie doĘczy,

tl.tuł prawny: nie dotycry.

2. Mteszkanie o powierzcllnt: nie doĘcry.

3. Gospodarstwo rolne nie dotyczy

rcdzaj zabudowy: nie dotycry

tytuł prawny: nie dotycry

Ztego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym przychod i doch d w wysokości: nie doĘcry
4. Inne nieruchomości: uży.tki rolne dz. nr 391ll

powierzchnia: 6.514m2 o wartości: l20.000 zł,

tytuł prawny: KW nr 18527.

ilI.
Posiadam udziały w sp łkach handlowych - naleŻy poda ltczbę i emitentaudziałow: nie doĘcry

udziały te stanowiąpakiet większy niz 10o/o udziałow w sp łce: nie doĘczy

Z tego tytułu osiągnęłam w roku ubiegłym doch d w wysokości: nie dotyczy

IV.

Posiadam akcje w sp łkach handlowych - naleŻy poda ltczbę i emitenta akcji: nie doĘczy

akcje te stanowiąpakiet większy niz I0% akcji w społce nie doĘcry

Z tego tytułu osiągnęłam w roku ubiegłym doch d w wysokości: nie doĘczy

v.
Nabyłem(am) (nabył m j małżonek, z wyłączenem mienia przgrależnego do jego majątku

odrębnego) od Skarbu Paristwa, innej panstwowej osoby prawnej ' jednostek samorządu

terflorialnego, ich związk w lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie' lrt re

podlegało zbyciu w drodze przetatgu - naleĘ poda opis mienia i datę nabycia, od kogo:

nie dotyczy

vI.
1' Prowadzę działalnoś gospodarczą2 (naleĘ podać formę prawną i przedmiot działalności): nie

dotycry

- osobiście nie doĘcry

- wsp lnie z innymi osobami nie dotycry



Ztego tytułu osiągnęłam w roku ubiegłym przychod i doch d w wysokości: nie dofycry

2. Zarządzam działaInością gospodarcząIubjestem przedstawicielem pełnomocnikiem takiej

działalności (naleŻy podaÓ formę prawną i przedmiot działalności): nie dotyczy
_ osobiście nie doĘczy

- wsp lnrc z trtrrymi osobami nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnęłam w roku ubiegłym doch d w wysokości: nie dotycry

VII.

1. w społkach handlowych (nazwa, siedziba sp łki): nie doĘczy
_ jestem członkiemzatządu (od kiedy):nie dotyczy

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy

_ jestem członkiem komisj t rewtzyjnej (od kiedy): nie dotyczy

Ztego tlułu osiągnęłam W roku ubiegłym doch d w wysokości: nie dotyczy
! 2.w sp łdzielniach: nie doĘczy

_ jestem członkiem zarządu (od kiedy): nie doĘczy
_ jestem członkiem rady nadzorczej3 (od kiedy): nie dotyczy

- jestem członkiem komisj i rewtzyjnej (od kiedy): nie doĘczy

Ztego tytułu osiągnęłam w roku ubiegłym doch d w wysokości: nie doĘczy

3. W fundacjach prowadzących działalność gospodarcząnie doĘcry
_ jestem członkiem zarządu (od kiedy):nie doĘczy

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotycry

_ jestem członkiem komisj t rewvyjnej (od kiedy): nie doĘczy

Z tego tytułu osiągnęłam w roku ubiegłym doch d w wysokości:nie doĘczy

VIII.
Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalnosci zarobkowej lub zajęÓ, Z

podaniem kwot uzyskiwanych zkaŻdego t1tułu:

dochody własne z zatrudnienia: 85J 7 4,90zł,

inne źrodła: 2.620,00zł

IX.

Składniki mienia ruchomego o wartości pov,ryŻej 10.000 złotych (w przypadku pojazdow

mechanicznychnaleŻy podać markę, model i rok produkcji nie doĘczy



x.

Zobowiązania pienięzne o wartości pov,ryŻej 10.000 złoĘch, w tym zaciągmęte kredyry i
poĘczki oraz warunki' na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związtu z jakim zlatz7.jnierc,

Kruklanki, 29.M.201 I rok.

' Niewłaściwe skreślić.
2 Nie doĘczy dnałalności wytw rczej w rolnictwie w zakresie
produkcji roślinnej i zwieruęe'ęj, w formie i zakresie
gospodarstwa rodzinnego.

' Nie doĘcza rad nadzorczych sp łdzielni mieszkaniowych.

(podpis)


