
oŚwtłoczENlE MAJĄTKowE
kierownika j ednostk i or ganizacyj nej gminy,

Ikuklanki, dnia 30 kwietnia2}ll r.

czĘŚc A

Ja,niŻej podpisany Zenon Buć
urodzony l0 stycznia 1959 r. w KrŃlankach.

Zesp ł Szk ł' Dyrektor Zespołu Szk ł w Kruklankach

po zapomaniu się zprzepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności
gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczre (Dz. U. Nr 106, poz. 679, z 1998 r. Nr II3, poz.715 i Nr
762,po2. 1126,21999 r.Nr 49,po2.483,22000r.Nr26,po2.306ora222002 r.Nr ll3,poz.984iNr214,
poz. 1806) oruz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z200I r. Nr I42,poz. l59l oraz
22002 r. Nr 23,po2.220, Nr 62,po2.558, Nr lI3,poz.984, Nr l53,poz. l27I iNr 214, poz. 1806), zgodnie z
art. 24h tej ustawy oświadczam, ze posiadam wchodzące w skład małzeriskiej wsp lności majątkowej lub
stanowiące m j majątek odrębny:
L
Zasoby pienięzre:

- środki pienięme zgromadzone w walucie polskiej: nie dotyczy
- środki pienięzrre zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy
- papiery wartościowe: nie doĘczy
- na kwotę: nie dotyczy

il.
1. Domopowierzchni: 110m2, o wartości: ]20.000 zł, działka409/2+ 404/6 ( ]66 m2 + droga dojazdowa 73m2).

t5rtuł prawny z w sp łwł ąsnoś ć ust al,y ow a
2. Mieszkanie o powierzchni:77 rlf , o wartości: 150.000 zł w budynku (udział w wsp łwłasności3O%):

budynkumieszkalnego' gospodarczego_( 8 mĄ idriałkigruntu 1080m2 ),
Ęrluł prawny : w sp łwł ąsno ś ć ust alł ow ą
3. Gospodarstwo rolne: nie doĘczy

rodzaj gospodarsfrła: ni e doty czy.,
powierzchnia: nie dotyczy
o wartości: nie dotyczy
rodzaj zabudowy: nie dotyczy

Ęrtuł prawny: nie doĘczy
Ztego brrułu osiągnąłem w roku ubiegĘm przych d i
doch d w wysokości: nie dotyczy

4. Inne nieruchomości:
powierzchnia:
grunt rolny I -1233 m2,

II - 7594 m2-
o wartości: I_ 15.000 zł,

II- 20.000 zł
t5rtuł prawny: I- wsp łwłasność ustqwowa,

II- majątek osobisty
ilI.
Posiadam udziaĘ w sp łkach handlowych - na|eĘ podać liczbę i emitęnta udział w; nie doĘczy
udziaĘ te stanowią pakiet większy niŻ l\yo udział w w sp łce: nie dotyczy
Ztego brtułu osiągnąłem w roku ubiegĘm doch d w wysokości: nie dotyczy
rv.
Posiadam akcje w sp łkach handlowych -. nie dotyczy
akcje te stanowiąpakiet większy riŻ 70yo akcji w sp łce: nie doĘczy
Ztego brrułu osiągnąłem w roku ubiegĘm doch d w wysokości; nie dotyczy
v.
Nabyłem następujące mięnię od Skarbu Paristwa,:

I nieruchomość zabudowanana działcę 4O9 w Ikuklankach ,udział 30/100 budynku mieszkalnym -77 fr2, i
gruncie 1080 m 2, 

częśc budynku gospodarc zego o udziale 23,8 o/o,kt re podlegało zbyciu na podstawie
decyzjiNaczelnika Gminy w Iftuklankach, data nabycia, 23.02.1990 r.

II budynek gospodarczy w Kruklankach, działka pod budynkiem - 40912, droga dojazdowa -40416, kt re
podlegało zbyciu w drodze rokowari , datanabycia, 24 czerwca 1994 roku.

Grunt rolny _ 118/68, I78l7o,Il8l77, Kamienna Struga o łącntej powierzchni -1233 m2, nabyty od
wsp łwłaścicieli prywatnych, data nabycia, 18.07.2002 r.



Grunt rolny - 
11617, 71612, 116110, o łącmej powierzchni -1594 m2 

- Kamienna Struga, zniesiona
wsp fułasność, majątek osobisty, datanabycia- 29,05.2006r,
vI.
l . Prowad zę działalność gospo darcz{ (na\eĘ podać formę prawną i przedmio t działalności): nie doĘcry .

osobiŚciez nie dotyczy
wsp lnie z innymi osobami : nie dotyczy
Ztego qrfułu osiągnąłem w roku ubiegĘm prrych d i doch d w wysokości: nie dotyczy
2. Zarządzarrl działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem pełnomocnikiem takiej działalności

(naleĘ podać formę prawną i przedmiot działalności): nie doĘczy
osobiście - nie dotyczy
wsp lnie z innymi osobami - nie doĘczy
Ztego qrfułu osiągnąłem w roku ubiegĘm doch d w wysokości: nie doĘczy

VII.
l. W sp łkach handlowych (namła, siedziba sp łki): nie dotyczy

- jestem członkiem zarządu (od kiedy): nie dotyczy
_ jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy
- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy
Ztego ryfułu osiągnąłem w roku ubiegĘm doch d w wysokości: nie dotyczy

2. W sp łdzielniach: nie dotyczy
- jestem członkiem zarządu (od kiedy): nie dotyczy

- jestem członkięm rady nadzorczej3 (od kiedy): nie doĘczy
- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy
Ztego b.tułu osiągnąłem w roku ubiegłym doch d w wysokości: nie doĘcry

3. w fundacjach prowadzących działalność gospodarczą nie doĘczy
_ jestem członkiem zarządu (od kiedy): nie dotyczy

_ jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy
- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy
Ztego b.tułu osiągnąłem w roku ubiegłym doch d w wysokoŚci: nie doĘczy

VIII.
Inne dochody osiągane zb.tułu zatrudnienia lub i'-ęj działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot

uzyskiwany ch z kaŻdęgo t5rtułu:
-doch d ze stosunku pracy - 70.816,4l zł
- umowa o dzieło doch d _ I I20,00zł
_ inne źrodła - 1530,34 zł

IX.
Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10.000 złotych (w przypadku pojazd u_

mechanicznychnaleŻy podać markę, model i rok produkcji): Fiat Linea 2008 r.(wspÓhł'łasność
ustawowa).
x.
Zoborr'ią'ania pienięznę o wartości powyzej 10.000 złoĘch, w tym zaciagnięte kred}n i poz1cŻ<i oraz \\'arunki.
na jakich został1'udzielone (wobec kogo. w zwipku z jakim zdarzeniem' lr' jalciej lłr'sokości'):
Lredrr samochodo\\} - -l6.830.57 zł.

ikuk]alki. -:0 hłiemia ]010 r.

\ierł'łŃc irł'e skreślić.
' \ie dot-t'cq- działalności urtrł' rczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i mvierzęcej' w formie i

- zakresie gospodarstu'a rodzinnego.
' \ie dot1'c4'rad nadzorc4'ch sp łdzielni mieszkaniowych'


