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oŚWlADcZENlE MAJĄTKOWE
wóita, za§tępcy wóita, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jedn

csoby zarządzaiącej i czionka or§anu zarzątirającego gminną o§obą prawną oraz osoby wydaiącej
decyzje administracyjne w imieniu wójtat

.Poborszów dnia 31.01"ż022 r.
imiejscowość)

Uwaga:
1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnega z prawdą, §tarannegc i rupełnego wypełnienia

każdei z rubryk.
2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać "nie dotvczy".
3. 0soba składająca ośuriadczenie obotrriązana jest określić przynależność poszczególnych skladników

majątkowych, dochodów i zobowiąrań do rnajątku odrębne3o i majątku objętego małżeńską wspólnością
majątkową.

4. Oświadczenie majątkowe dotyczy majątŁu w kraju i za granicą.
5. Oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelności pieniężne.
5. W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś infcrma§e niejawne dotyczące adresu

zamieszkania skladającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.

czĘŚĆ A

.la, nizej podpisany{a}, JAN FRAI,JCISZEK DOlV'lEK zd, Domek
{imi*na i nazwisko oraz nazwiskc rodowe}

urodzony{a} ]_0 ezerwca 1955 r,. w Kietrzł,l

t",RZĄD GMlNY w REŃSK|Ej Wsl

ZASTĘPCA WOJTA GMlNY
{.n ie1 sce zatrud nien ia, stan,:wisko lub fu nkcj a }

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 2]- sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności
-,__,.-,l__^-^: *_-^- ,-_^L,, _-i*!__- i.,*ł.--:_ .-,.Ll!_-,__ lr- , ! - aĄ4Ą -a^Ą1 ^*_- - J-^:_
śU}iJUUdllZEj Pać§4 U)vUy P§llłlqLc ltlll&LJć puUlilż.ii§ {[J4. v. L ĄvL? l " yl}a, zł33t utda uJagiwy 4 u,l{d

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym {Dz. U. z 2O19 r. poz. 506}, zgodnie z ań, 24h tej u§tawy
*świadczam, ze posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój
majątek odrębny:

|.

Zasoby pieniężne:
: środki pienięzne zgromadzone w walucie polskiej: 58,943,5]_.zł współwłasność z żoną

- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej

- naniert1 wartośriowe: nie grg5i,adant- ,..lć

** l.,.._ł*" _:_ J_&"*,-lld ĘvuULę, ,rr§1..vayL.r

:27.108,36 eu d współwła§noŚĆ z żoną



ll
ll.

].. Dom o powierzchni:200.55, m2, o wa|tości: 400,000 zł tytui prawny: współwłasność z żoną
2, Mieszkanie o powierzchni: 39,41 m2, o wartości: 311,136,78 zł tytuł prawny: współwłasność z żoną
3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: powierzchnia: 1.27].2 ha
,,. _! j .U Wcll tus(.l. 5V.UuU Zl

rodzaj zabudowy: brak zabudowy
tytuł prawny: współwłasność z zoną

4= !nne nieruehor*gśei:
powierzchnia: nie dotyczy

o wartości: nie dotyczy

tytuł prawny: nie dotyczy

lll.
Posiadam udziały w spółkach handlowych - nalezy podać licabę i ernitenta udziałów:
filie dotyczy.

uririaiy te si,arruwią pakiet większy rtiż ił?6 uijziafów w spóic*, łłie tiviyczy

Z tego tytułu asiągnąłem w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

lv.
Posiadam akcje w spółkach handlowych - nalezy podać liczbę i ernitenta akcii
Nie dotyczy

akcje te stanowią pakiet większy niż LQ% akcji w spółce:
nie dotyeły
Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegfuł"n dochód w wysokości: nie dotyczy

V.
Nabyłem{am} {nabył rnój małzonek, z wylączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego}
łrl §kąrhr r Pańętrłl: inngi nańtt*rnttłgi nc*hrr nrarnrnpi ierłnoctelr clmn!,?:r{l l iprlrtnrialnąon ił.h

_l=:..ż_j,!-.|-!::

związków, komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnegn następujące mienie, które podlegała
zbyciu w drodze przetargu - nalezy podać opis rnienia i datę nabycia, od kogo: nie dotyczy

Vl.
J.. Prowadzę działalność gospodarczą2 {nalczy podać formę prawną i przedmiot dziatalności): nie dotyczy



- osobiŚcie nie doty{zY

- wspólnie z innymi osobami nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem{ęłam} w roku ubiegfum przychód i dachód w wysokości: nie dotyay

2.lałządzam dzialalnościq gospodarczą lub jestem przedstawicielemn pełnomocnikiem takiej działalności

{naleźy podać formę prawną i przedmiat działalności}: nie dctyczy

- osobiście nie dotyczy

-wspóinie: innyml osobami nie dotyezy

Z tego Ętufu asiągnąłem{ęłam} w roku ubiegłym dochód w wysckości: nie doĘcły

rJ!!.

1. W spółkach handlowych {nazwa, siedziba spółki}: nie dotyczy

* jestem członkiem zarządu {od kiedy}: nie doĘczy

* jestem członkiem rady nadzorczej {od kiedy}:nie dotyczy

- jestem członkiem kornisji rewizyjnej {od kiedy}: nie dotyczy

Z tego tytułu asiągnąłem{ęłam} w roku ubi*gtyrn dochód w wysokości: ni§ d§tycry"

2. W spóidzielniach
Nie dotyczy

- jestem członkiem zarządu iod kiedyi: nie dotyczy

* jesienł czionkierł ł,ilciy nadzoreae"j: ioli kieriyi: nie rioĘczy

- jestem członkiem k*misji rewizyjnej {gd kiedy}: nie doĘcry

7 tpgo tvtttłrr ociagnałpmlełam} w rnkrl rlhiłsfum doł:hńrl ul rłvgnknici: nip rlntvczv

3. W fundacjach prowadzących dziatalność gospodarczą
Nie dotyczy

* jestern czt**kiem rarządu {od kiedy}: nie daĘay

- jestem cztonkiem rady nadzorczej {od kiedy}: nie dotyczy

- jestem członkiem komłsji rewizyjnej {od kiedy}: nie dctyczy



Z tego tytułu osiągnąłem(ę}am} w roku ubiegłym dochód w wysakości: nie doryczy

Vll!.
lnne dochody osiągane z tytutu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z padaniem
!r,ł.r4f 117ył|4i!Ąl={rlrrh : lłeirłaoą flltlrłll- rląrhń,.{ la cl"łclrą!ł!l nrB.t/ ĄP§71 ?-7 zł lyłłtn=ornrl:oniąlrr*;-. U P;Gli ć+;; żl;i łi lii};i=ó:LJi=ii;gł
odprawa,"13"-tka,ryczałtl-Urząd Gminy w Reńskiej Wsi-współwłasność 7źcną,

lx.
Składniki mienia ruchornego o wartcści powyu ej 1CI 000 złotych {w przypadku pojazdów mechanicznych
należy podaĆ rnarkę, model i rok pradukcji}: Skoda ,,Fabia" rok . prod. 2008- wspótwłasność z żoną
Skoda,,Octal,Ą/ia" rak, prod.. żalz- wspólwłasność z zoną

X.
Zobowiązania pieniężne o wartości powyzej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pozyczki oraz
warunki. na jakich zostafu udzielonę {wob,ec kogc. w zwiazku z jakim zdarzeniern, w ,!akiej wvsokośći :
Kredyt Hipoteczny Mieszkaniowy ,, własny kąt" PK0 Bank Polski L29.638,żĄ zł * pozostalo do spłaty:
56.8żĄ"48 zł*współwłasność zżoną, spłata rat na zakup mieszkania



czĘść s

por,rryźsae oświadczenie sktadam świadomy(a}, iż na podstawie ań. 233 § 1 Kodeksu kamego za @anie niePrawdY

lub zatajenie prawdygrozi kara pozbawienia wolności.

3/- ał. &rpłł, "?orrrs>/n


