
Urząd Gminy Reńska Wieś

Ldr,oŚwlADczENlE MAJĄTKOW§
wójta, Ia§tę$cy wójta, §ekretarla gminy, skarbnika gminy, kierorłlnika

osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną oeobą prawną oraz osoby wydającej
decyzie administracyjne w imieniu wójtal

.Poborszów dnia 1.03.2022 r.
(miejscowość}

Uwaga:
1. Osoba składaiąca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, §tarannego i zupełnegc wypełnienia

każdej z rubryk.
2. Jeżeli posz*ególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku za§to§owania, należy wpisać "nie dowczv".
3. Osoba skladaiąca cświadczenie obowiązana ie§t określić grrynależność poszczególnych składników

maiątkowycho dochcdów i zobowią,ań dc majątku odrębne3o i majątku obiętegł maĘeńską wspólnością
majątkową.

4. Ośwladczenie majątkowe dotyczy majątku w kraiu i za granicą.
5. Oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelności pieniężne.
6. W części A oświadczenia za$rart€ są informacie jawne, w części B zaś informacje niejawne datyczące adresu

zamieszkania składającęo oświadcłenig oraz miejsca położenia niaruchcmości.

cZĘŚĆ A

Ja, nizej podpisany{a}, JAN FRANCiSZEK DOMEK zd. Domek
{imiłna i nazwisko oraz nazwiskc rodorve)

urodzony{a} ]_0 czerwca ].955 r.. w Kietrzu

URZĄD GMlNY W RFŃsKlEJ WSl

ZASTĘPCA Wo,jTA GMlNY
{miejsce zatruclnienia, stanow;5ko lub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisami u§tawy z dnia 21 sierpnia 1997 r, o ograniczeniu prowadzenia działalności
gospodarczej przez osoby pełniące funkcje pubiiczne {Dz. U. z 2019 r, poz" 2399} oraz ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym {Dz, U. z żat9 r. poz. 506), zgodnie z ań, 24h tej u§tawy
oświadczam, że posiadarn wchodzące w skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój
majątek odnębny:

l.

Zasoby pienłężne:

- środki pienięzne zgromadzone w walucie polskiej: 48.943,51.zł współwłasność z żoną

- środki pieniężne zgromadzcne w walucie obcej. l
* papiery wartościoirłe: nie dotyczy i

. na kwotę: nie dotyczy
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ll.
].. Dom o powierzchni:ż00.56. m2, o wartości: 400.000 zł tytuł prawny: współwłasność z zoną
2. Mieszkanie o powierzchni: 39,4]. m2, o wartcści: 311.136"78 zł tytuł prawny: współwłasność z żoną
3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: powierzchnia: 1.ż712 ha
o wartości: 30.000 zt
rodzaj zabudowy: brak zabudowy
tytuł prawny: współwłasność z eoną

4. lnne nieruchomaści:
powierzchnia: nie dotyczy

o wartości: nie doĘczy

tytuł prawny: nie dotyczy

lll.
Posiadam udziaĘ w spółkach handlowych * nalezy podać liczbę i emitenta udziałów;
N,lie dotyczy.

udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziaiów w spółce: nie doĘczy

Z tego tytułu csiągnąłem w roku ubiegłynn dochód w wysokości: nie dotyczy

lV.
Fosiadam akcje w spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta akcji:
Nie dotyczy

akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spółce:
nie dotyc.y
Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

V.
Nabyłem{am} {nabył mój małżonek, z wyłączenierrł mienia przyna|eznego do jego majątku odrębnego}
od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednastek samorządu terytarialnego, ich
związków, konrunalnej osoby prawnej lub związku nretropalit*lnego następujące mienłe, które podlegała
zbyciu w drodze przetargu - należy podac opls mienia i datę nabycia, od kogo: nie dotyczy

Vl.
1", Prowadzę dziafalność gospodarczą] {nalezy podać formę prawną i przedmiot działalności}: nie dotyczy



- osobiście nie dotTczy

*wspÓlnie z innymi osobami nie daĘcry

Z tego tytułu *siągnąłem{ęłarni w roku ubieg{ym przychód i dochód w wysokości: nie dotyczy

2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej działalności
{należy podać formę prawną i przedmiot działalności): nie dotyczy

- osobiście nie dotyczy

-wspólnie z innymiosobami nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem{ęlam} w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie doĘczy

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

- jestem człcnkiem zarządu {od kiedy}: nie doĘczy

- jestem członkiem rady nadzarczej {ad kiedy}:nłe dotyczy

- jestem członkiem komisji rewizyjnej {od kiedy}: nie datycry

Z tego tytu}u osiągnąłem{ęłam} w roku ubiegłym dochód w wysok<rści: nie doĘczy.

2. W spółdzielniach:
Nie daryczy

- jestem członkiern zarządu {od kiedy}; nie dotyczy

- jestem członkiem rady nadzorczej3 {od kiedy}: nie dotyczy

* jestem członldem komisji rewizyjnej {od kiedy}: nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem{ęłam} w raku ubiegłym dochód w wysokości: nie doĘczy

3. \}J fundacjach prowadzących działalność gospodarczą
Nie dotyczy

- jestem członkiem zarządu {od kiedy}: *ie doĘczy

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

- jestem członkiem komisji rewizyjnej {ad kiedy}: nie dotycry



Z tego tytułu osiągnąłern{ęłam} w roku łbiegłym dochód w wysokości: nie doĘcry

V!ll.
lnne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem
kwot uzyskiwanych z każdego Ętutu: dochód ze stosunku pracy 75849.46zł-/wynagrodzenie,odprawa,
1"3-tka,ryczałt,Urząd Gminy w Reńskiej Wsi - wspotwłasność z żłną,

lx.
Składniki mienia ruchomego o wartości powyzej 10 000 złctych {w przypadku pojazdów mechanicznych
nalezy podać markę, rnodel i rok produkc;ł}: Skoda ,,Fabia" rok . prod, ż008- współwłasność z żoną
Skoda ,,Octawia" rok. prod,. 2012 * współwłasność z żoną

x.
7obowiązania pieniężne o wartości powyzej 1"0 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz
warunki, na jakich zostały udzielons {wabec kogo, w związku z jakim zdareeniem, w jaklej wysokości :
Kredyt Hipoteczny Mieszkaniowy,, wła§ny kąt" PKO Bank Polski L29.638,ż4 zł- pozostało do spłaty:
46"428.51zł-współwłasność zżoną, spłata rat na zakup mieszkania



CZĘŚĆ B

Powyższe oświadczenie składam świadomy{a), iż na podstawie art. 233 § 1Kodeksu karnego za podanie nieprawdy
lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.

Gnr-łz-du, ,/" a ś.,fuŁĄ n(
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