
URZĄD GMNY 
w KRASOC"INtE 

Nr pisma 	 OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE 

wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby 
zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną  osobą  prawną  oraz osoby wydającej decyzje administracyjne i 

imieniu wójta' 
Wloszczowa, dnia 2020-01-22 

IJwaga:  

I. Osoh sktadająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupelnego wypeinienia każdej z rubryk. 
2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują  w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać  „nie dotyczy. 
3. Osoba skŁadająca oświadczenie obowiązana jest określić  przynależność  poszczególnych składników majątkowych, dochodów i 
zobowiązań  do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską  wspólnością  majątkową. 
4. Oświadczenie majątkowe dotyczy mąjąlku w krąju i za granicą. 
5. Oś  iadczenic majątkowe obejmuje również  wierzytelności pieniężne. 
6. W części A oświadczenia zawarte są  iii łhrrnacje jawne. w części B zaś  informacje niejawne dotyczące adresu 

zoili ieszkrmia sklodającego oświadczenie oraz miejsca polożcn ia Ii ieruchorności. 

CZĘŚĆ  A 
in, niżej podpisany(a). „lacek Wincenty Sienkiewicz nazwisko rodowe Sienkiewicz urodzony 21 marca 1960 we Wloszczowie 

G [Ir,ad miny Krasocin - Zasiępca Wójta Gminy /2 etatu, Sekretarz Gminy 1/2  etatu, 
po zapoznailiu się  z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ograniczeniu prowadzenia dzialalności gospodarczej przez 
osoh\ pinIące ti.inkcje publiczne(1)z. U. Nr 106. poz. 679. z 1998 r. Nr 113. poz. 715 i Nr 162, poz. 1126. z 1999 r. Nr 49. poz. 
483. „ 2000 r. Ni-  26. poz. 306 oraz z 2002 r. Ni-  113. poz.984 i Nr 214, poz. 1806) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 
suiiior,.ąclzie gminnym (Dz. U. 7.2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62. poz. 558. Ni-  113. poz. 984. Ni-
15 

i 

153. poz. 1271 i Ni-  214. poz. 1806). zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczani, że posiadam wchodzące w sklad maiżeńskiej 
póluości niająlkowcj lub stanowiące mój majątek odrębny: 

sIi\ pieniężiic 
- środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: 14674,56z1 
ś rodki pieniężne zgromadzone w walucie obcej; 239,11 Cl-IF 
papicry wartościowe: Nie dotyczy. na  kwotę: 	  

I ł . 

1. Dom o powierzchni: 2/6 z 334m2  nadział ce 2341n2  o wartości 100000 zlwspólwłasność  
2. Mieszkanie 1/2 o powierzchni: 33.96 1,12. o wartości: 100 000zł  tytuł  prawny: wspólność  małżeńska. 
3. Gospodarstwo rolne: 

rodząj gospodarstwa : Nie dotyczy o wartości. ...rodzaj zabudowy" ...tytuł  prawny: Nic dotyczy 
/ tego tytulu osiągnąłem w roku ubiegł ym przychód i dochód w wysokości: Nie dotyczy 

4. I one niciuchoniości: 
(1zialka powicrzchnia:l) 0J9ha751,12  wartości 100 000zł, 2)dzialka lasu 2,47ha66 m2  wartości 25 000z1 
t) tul prawny: wspólność  małżeńska 

III. 
Posiadoimi ud/mi) w spólkach handlowych - należy podać  liczbę  i 
eiilitentn udziałów: Nie dotyczy 
udziiil"i te stanowią  pakiet większy niż  0% udziałów w spółce:Z tego tytuł u osiągnąłem w roku ubiegł ym dochód ss wysokości:.. 
1  
Posiadani akcje N . spó Ikach liancl lowych - należy podać  liczbę  i cm itenta akcji: Nie dotyczy 

ta akcje te stanowią  pakiel większy niż  10% akcji współce: 
I. tCuO tytuł u osiągnqlem(ęlam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: 	  
V. 
NibyIcm(am) (nabył  mój małżonek, z wylączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego) od Skarbu Państwa, innej 
państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego. ich związków lub od komunalnej osoby prawllcj następujące 
mienie, które podlegalo zbyciu w drodze przetargu - należy podać  opis mienia i datę  nabycia, od kogo: Nie dotyczy 
VI- 
I. l>rowodzę  dzialalność  gospodarczą2  (należy podać  formę  prawną  i przedmiot działalności): Nie dotyczy 

- osobiście 	  
- wspólnie L innymi o.ohaiiii 	  
Z tego tytułu osiągnąiem(ęlani) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości.- 

2. 
ysokości:

2. /.urządzaiii dzialalnością  gospodarczą  lub jestem przedstawicielem pełnomocnikiem takiej działalności (należy 
podać  tbrnię  pm"awną  i przeda iot działalności): Nie dotyczy 
- osobiście ... - wspólnie z innymi osobami 	 Z tego tytulu osiągnąłem(ęiam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: 

VII. 
W spół kach handlowych (ilozwa, siedziba spół ki): 	Nie dotyczy 

- ‚jcstcm ezlonkicm zarządu (od kiedy); 	  



jeteni ezimikiem rady nadzorczej (od kiedy): 
-jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): 	 
Z lego tytu ł u oigiiąlein(ę1am) w roku ubieglym dochód iy wysokości: 	 
1. 	WpóIdzieiniach: Nie dotyczy 
- jeIem człokicin zarząd LI (od kiedy): 
- jetu czionkiein rady nadzorczej3  (od kiedy): 
-Jestem ckmkicm komisji rewiynej (od kiedy) 	- 
1 tego Iytulu osiągnąleiu(ęlam) w roku ubieglyrn dochód w wysokości: 

3 W Iiiiidacjacli prowidzącycIi dzialalność  gospodarczą: 	Nie dotyczy 
-jestem CZioElkiciu zarządu (od kiedy).- 
-.ICSICI11 czIoiikieiu rady nadzorezel (od kiedy): 	 
- jc lem z kiik iem komu i i rew zyj nej (od kiedy): 	 
I. lego tyuhi osignąłciii(ę aii) w roku Łlbieglym dochód w wysokości: 

VIII. 
Inne dochody osiągane z iyiulu zatrudnienia lub innej dzialalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot uzyskiwaricli z 
k.dego 111kiłu :z lytuki zalrudnkmia 133430908 zi brutto do opodatkowania., wynąeni pomieszczeń  24 000 zi brutto do 
OpO<I i(kOWQI1 ki. 
Ix. 
Skhidniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10.000 zIoiych (w przypadku pojazdów mechanicznych nnIey podać  markę. 
nKxIc i mok pmdt ikcj i) N issan x-trai I 1.6 z 2016r. 

Lohowizinia pLenłężne o warioscm powyzej 10.000 zlotych, w tyiyi zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz warunki, na jakich zosla 
udzielone (wobec kogo w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wyokości):Kredyt hipoteczny. Mat. zakup nicrtichomoci 
abtiJo.aiicj 15967.05 elip 

Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż  na podstawie alt 
233 § I Kodeksu karnego za podanie nieprawdy lub zatajenie 
prawdy grozi kara pozbawienia wofiiosci. 

Wioszezowa dnia 202001-22 
(miejscowość, data) 

Nicwaściwe skreślić. 
Nic dotyczy działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie 
PlOd tikej i rośli nilej i zwierzęcej, w formie i zakresie 
gospodarstwa rodzinnego. 
Nie dotyczy rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych. 


