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MĄI,ĄTKOW€
woi,ta, aa§tępcy wofta, seftretarza §m}rĘ, skarb*ika grm,lrły, &ierowalŁa iednoetki organiżacryinei gminy,
csohy rarządzajągei i cztonkaorBanu rarządcairy,e€E g§ni§Eą o§8Ę §r6rwną crae osnby wvdaiącei
decvrie adłr*illtictraryfrre w irnięniit'wóitaf

i--

Budy Nowe, dnia 29,04.2019 r.

Pł+Ą

(mielscowpść)

{§waga;
l
,; .l',,, ','" '. 1
1, §griba st<ła,dafrąca ośuriadczenie obowiązana;iest'do ilodhego z p|awdą,

i

stańnnego i zupełnego wypełnienia

każdej z rubrvk.
posznreg6fue rubryki nie majdują w {<on{rretny,m prrypadk aastoswa$i§, xła}eży wpisd *nie dotgcgć.

ż. Ęź€li

3. osoba si<ładająca oświadczenie obowĘłamo iesł ;o.§łeślić'przYńaie*no§r posarł*gódnych s*ładnilłów
rtajątkowych, dochodów i zoborłviązań do majątku odrębnego i,l191ą!"Ęu o}jętego małżeńskąwspólnością

4.
5.
6.

majątkową.
Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą.
o&rgiadlczenie maiątkoure.obejmtlje r&arnież wierzytelnośeipleniętne,
W częściA, cświadezen'lb, załmarte są ih{ornracie iawne. w caęści,B zaśinformaciś. nibi*wrre dotycząee łdiesłr
zamieszkania składającąo o§wi:adaenie oraz rnieisca położenia rtieruchornnoŚei.

cZĘŚĆ A
Ja, niżej podpisany(a}, Tomasz §zczęsny

Szczęsny

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

uro&ony(a) ].5.08.1977r. tll Kutnie
Urzad Gminy tanlęta- Wójl Gminy Łanlęta
(miejsce zatrudnienia, stfiowi9ko tub funl(.ia)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r, o ograniczeniu prowadzenia działalnoŚci
gospodarczej przez osobv pełniące funkcle publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1393) oraz ustawy z dnia
8 m,arca 199O, r. o sarnorządeie gnłrinrryrn {Dz. U. z ża&V r. poz. X875), zgodnie z ał,ń,. ż4h tej, ustawy
ąśłrgiadczam, źe posiodrarnn v**chodz6el
rnajątek odrębą4:

w

sleład n*ałźemskieiws,półn,odai; nnałątkowei lŁlb: stan,owiącel

l.

Zasoby pieniężne:

- środkipieniężne zgromadzone

w walucie polskiej: 66 000,00

- środkipieniq,źrłezgr,on,*adao,,ne w

ritla.]r,rnłe ,obcqj: ,nie

- papiery wartościowe: nie dotyczy
na kwotę:

-doĘrłry

zł (małżeńska wspólność majątkowa)

rmÓ!

ll.
Dorn o powierzcFłniŁ 24fi,&E

1,,

rrr3.

o wartŃcF:45$ 0@,SS,

tytuł prawny: współwłasność( małżeństwa wspólność maiątkowa}.
2. Mieszltaniie a powiierechn$: nłbdbtyeetr ffłż,o,wartościi: ..."..,...... tytt*f,prawny:
3. Gospodarstwo rolnel

rodzaj gospodarstwa: rolne powierzchnia: 58,62ha, dzierżawa 8,81ha
o wartości:2 532 953,79 ń
ndzaj zabudornry: §bo,ra, stodcfra, garaże

prawny: małżeńskawspólność majątkowa
Łtego Ęm$u osiągną}wł{dłarn} wroku ńiegĘrn przychód i dochód.w wysdości:
Pralchód 4t§§62,23 zł,dochód błutEo 263M0,3§ zł

tytu}

4. tnne nieruchomości:
powierzchnia: nie dotyczy
o wartosc}.:

Il I.

Posiadam udziaĘ w spółkach handtowych
nie dotyczy
udziafu te sta norwĘ paHiet więkscy

n

-

należy podać liczbę i emitenta udziałów:

iż 109,6 udaiał&p qru społce:

;;; ;;;;ru;;il-;i;;ill;;,ń
lV.
Posiadam akcje w spółkach handlowych
nie dofyczy

-

ilil

;;;;;;;i;

-......."._

-."...:.".:,

.

:::

należy podać liczbę i emitenta akcji:

akcje te stanowią pakiet większy niź 10% akcji w spółce:
Z tego

tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

V.

Nabyłemtmłł}{nąbfr młSj łnałżnne&,z w$ąp.zenłem rniprr,ia,przynależnryo ,do jęgp majątla* odrębrpgo}
od §trrar.bul Faństwa, tłrłłe!państwwrcj ,osoby prałł,nej, iedrrostek ,swr*orądłłtory:torfalrrego, ich
,ałliąków, komunalrrei o§sĘ prarynei tubzwiązku metropolitalrpgo rrasĘpuiące mienie, ktore podĘało
zbyciu w drodae,prłetar€u -,inal,eży podąc,opłe m'lerłia i,datę naĘcła"..od ko.go:
nie dotycry

\fL

1. Prowa,dzę działdrro$ć eo§psdarczd (nateźy po,fuć furmę prawną l przedrniot działalnośc}}

niedottrcry

ar^/

- osabłścle
z innymi oschami

- wspólnie

Ztego tytufu osiągnąfem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:.,............,.
ż. Zarządzam działalnościągospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej działalności
(należv podać formę prawną i przedmiot działalności):
nie dotycry

- wspólnie

z innymi osobami

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:.,,.....,.,...,.

vn.
1. W spó&ach

handowych {rrazwą siedziha spófti}: nie dotyczy

- jestenł członk'rem zarządu (od kledy):

-.jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):
-.jestem czlonkiem komisji rewizyjndj
Z

{od tiedy'| : .,.,...,.....,

tego tvtuiiu osiągnąiłem{ęłam} w roł<u uhiegfym dochód w wvsokości:.......,...,,.,.,

2, W spółdzielniach:

nie dotyczy

- jestem cztonkiem zarządu (od

kiedy}:

- iestern członlriem raĄ nadaorczejP (od kte&}:
- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy}:
Z

tego tytułłjośiągnąłem{ęłam}w roku ubieg]tym dochód w wysokości:.,.,.,,,.,.,.,..,

3. W {rrndaćjań

prowadzącydl działakrość,gospodarrczą
:

nie dotycły

- jestem członkiem zarządu (od kiedy}:
- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):
- jestem członkiem komisii rewizyjnei (od kiedy}:
Z tego tytułu osiągnąłemfęłam} w roltu

ńleŃnn

dockród w wysokolścii: .,.,....,...,.,.

V!ll.
lnne dochoĄ osiągane z trtutu zatrudrrienia łub iiinei]daiata_lności zarobkowe} lufo zaj$, z pod§niem.
kwot uayskl",wanych z każdqo tytu{u:
Dieta

soĘsa 4{B;ffizi

Dieta delegata lzby Rolnej 200,0Ozł
Diety uzyskane z Gminnej Spółki Wodnej (Przewodniczący, delegat, komisja rewizyjna) 5 849,75zł
Umowa zlecerłia L007,29 z}
Pfobrńjeja z

sełtysa L53L,żż

Z,tyt. aatrł.łdn brł,la 1].*t66,888ł

{x.
Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 00O złotych (w Brzypadku poiazdów mechanicznych
należy podać markę, model i rok produkcji}: małżeńska wspólność majątkowa
ciągnik rolniczy NEW Holland 2003r; ciągnk rolniczy Ursus C-360 tr979r., ciągnik rohiczy
Urzus C-330 tr9&0r.; cirynik rohiczy Kubota MJ135€X 20.tr4r.;smhnd hyundatbaosCIn ż&L7r;'

WzytzEW 10t 2012;suszar,nia; silos zbożo}\iy;agregat upruwoĘryo-siśwny;siewnikzboźnłry;
siemft pneurnaĘcz§}y; opry§kiwrez pelowy 2ł17; lńrega samochodowa2al7r; samochód KIA
2018r.
x.
Zobowiązania pieniężne o wartościpowyżej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz
warunki, na jakich zostaty udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości
-trdyJ inrłnesrycyjny (akiĄp,€nlntów} w Bał*u Społdziełcz}& w Krośniewica&
oŁanięta 84 2Ę,00 ń
-kfody invrestycyjny {z*upgruffiów) w Banku §półdziełczynł w Kr,ą{niewicaph

oŁalięta 7293a"ffi zł

-kredyt inwestycyjny (zakup gruntów) w Banku Spółdzielcąrm w Krośniewicach
olŁanięta 78 20a,00 zŁ
-kredyt inwestycyjny (zakup gruntów) w Banku Spółdzieiczym w Krośniewicach
łlł,aniętaI2:5 6ał;00 ń
_kred,yt klęskowy w Bmrktl §półdzietczym w Krośniewicach olŁanięta 15 ż45,ag ń
-krędyt *arcchodowy (zeup smmchodw} w Bamkw B§Z BNP Pbfibą§ 54 000,0& zł
-krędyt sar,rroe}rodowy w Earrlqu B€Z BNP P,eri ,a§ 60,8§,OBzł,

r,/
@-/

potłryźsze,oświadcregr$gsldadam śłłładomy(a),
iż na podstawie,art.
lub,zata}enle prawĘ gyozi kara pozbawiettił wo[nośei.

Budy Nowe, dnia 29.04.2019r.

ł33 §

1 Kodeksu karnego za Pod;jnie

niePrawĘ

q.p^,.§rrŁ *rWvĄ l
(podpis)

(rniejscowość, data}

1 Nie,rrłaściłrueskreś]ićż ,Mie dotyczy działalnośoiwytwórcząj w rolnictwie w zakresie'produkcj,i
j zakresie gospodarstwa rodzłnneg§,
3 'Nie
dotyczy rad nadzorczyń spółdzie'lni m,iesztaniowych.

T

oś$ir*nej ,l

0

zwierzęcej, w formie

