wójta,

oŚWADczENlE MAJĄTKoWE

'

sędziejowice, dnia 29 kwietnia 2021 r.
{miejscowość)

UWa8a;

1. Osoba skladająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego

z

prawdł §tarann€go

izupelnego wypełnienia

2.

każdei z rubryk,
Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkr€tnym

4.
5.
6.

składników
maiątkowych, dochodóW izobowiązań do majątku odrębnego imajątku objętego malżeńską wspólnością
maiątkową.
oświadczenie maiątkowe dotyczy majątku W kraiu iza tranicą.
oświadczenie majątkowe obejmuie również wierzytelności pienieżne.
W częŚci A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacie nieiawne dotyczące adresu

prżypadku zastosowania, należy wpisać "nie dotvczv".

3. osoba składa|ąca ośWiadczenieobowiązana iest określićprzynależnośćposzczególnych

zamieszkania skladaiącego oświadczenie oraz mieisca położenia nieruchomości.

czĘŚĆ A
Ja, niżej podpisany(a), Dariusz Cieślak
(imiona inazwisko oraż nażWisko rodowe)

urodzony(a) 21 lutego 1989 r. w Łasku
Urząd Gminy Sędziejowice - Wójt Gminy Sędziejowice

(miejsce zatrudnienia, stanoWisko lub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia L997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności
8ospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U, z 2019 r. poz. 2399\ orcz ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn, zm.|, zgodnie z ań. 24h tej ustawy
oŚWiadczam, że posiadam Wchodzące w sklad małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój
majątek odrębny:

l,
Zasoby pieniężne:

- środkipieniężne zgromadzone w walucie
- środkipieniężne zgromadzone W Walucie
- papiery Wartościowe: nie posiadam

polskiej: 8,000 zł (małżeńska wspólność majątkowa)
obcej: nie posiadam

na kwotę; nie dotyczy

ll.
1. Dom o powierzchni; 162 m', o Wartości:520.000 zł tytuł prawny: własność(małżeńska Wspólność

majątkowa)
2. Mieszkanie o powierzchni: nie posiadam m2, o Wartości: nie dotyczy tytuł prawny: nie dotyczy
3. Gospodarstwo rolne: nie posiadam
rodzaj gospodarstwa: nie posiadam powierzchnia: nie dotyczy
o wartości:nie dotyczy
rodzaj zabudowy: nie dotyczy
tytuł prawny: nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód idochód w wysokości: nie dotyczy
4, lnne nieruchomości:

powierzchnia: 0,1543 ha- działka budowlana zabudowana domem wymienionym w punkcie
o Wartości: 50.000 zł

tytuł prawny: własność(małźeńskawspólność majątkowa)
powierzchnia: 0,58 ha - działka rolna niezabudowana
o Wartości: 10.000 zł
tytuł prawny: własnośćżony otrzymana darowizną (małżeńska wspólność majątkowa)

l1.1

powierzchnia:0,38 ha - działka leśna
o Wartości: 3.000 zł

tytuł prawny: własnośćżony otrzymana darowizną (małżeńska wspólność majątkowa)
powierzchnia: 0,16 ha - działka rolna niezabudowana
o Wartości: 3.000 zł
tytuł prawny: własnośćżony otrzymana darowizną (małżeńska wspólność majątkowa}

lll.
posiadam udziaĘ w spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta udziałów: nie posiadam
udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałóW W spółce: nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:nie dotyczy
lV.
Posiadam akcje w spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta akcji: nie posiadam
akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spółce: nie dotyczy
z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:nie dotyczy
V.
Nabyłem(am) (nabył mój małżonek,z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego)

od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytoriaIne8o,

ich

związków, komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnego następujące mienie, które Podlegało
zbyciu w drodze przetargu - naleźy podać opis mienia idatę nabycia, od kogo: Nie nabyłem

Vl.
1. Prowadzę działalnośćgospodarczą' (należy podać formę prawną i przedmiot działalności): Nie
prowadzę
- osobiście nie dotyczy
- wspólnie z innymi osobami nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem(ętam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: nie dotyczy
2, Zarządzam działalnościągospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej działalnoŚci
(należy podać formę prawną i przedmiot działalności): nie zarządzam
- osobiście nie dotyczy
- wspólnie z innymi osobami nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości: nie dotyczy

Vll.
1. W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): 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

z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

2, W spółdzielniach:

Nie dotyczy

- jestem członkiem zarządu (od kiedy): nie dotyczy
- jestem członkiem rady nadzorczej3 (od kiedy): nie dotyczy
- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy
Z tego

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

3. W fundacjach prowadzących działaInośćgospodarczą: Nie dotyczy

- jestem członkiem zarządu (od kiedy): nie dotyczy
-jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy

q

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy
z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

vlll.

lnne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalnościzarobkowej lub zajęĆ, z Podaniem
kwot uzyskiwanych z każdego tytułu:
Wynagrodzenie ze stosunku pracy: gL,42o,79 zl (małżeńska wspólność majątkoWa)
lnne: 4.254,09 zł (małżeńska wspólność majątkowa)
lx.

Składniki mienia ruchomego o Wańościpowyźej 10 000 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych
należy podać markę, model i rok produkcji): Toyota corolla Verso, rok produkcji: 2006, własność
(małżeńska wspólność majątkowa)

x.
zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 0o0 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz
warunki, na jakich zostaty udzielone (wobec kogo, w związku

z

jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości):

Kredyt Hipoteczny na budowę domu - lNG Bank śląski(300.000,00 zł, na dzień 31.12.2020 r, do spłaty
pozostało 292 498,2L\ - kredytobiorcy Dariusz iJustyna Cieślak.

czĘśĆB
Adres zamieszkania osoby składającej oświadczenie: Lichawa 44a, 98-160 Sędziejowice
Miejsce położenianieruchomości wymienionych w punkcie ll częściA (adres):

powyższe oświadczenie skladam świadomy(a), iż na podstawie art. 233 § 1 kodeksu karnego za podanie
niepraWdy
lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.

Sędziejowice, dn, 29 kwietnia 2021

r.

(miejscowość, data)

1 Niewłaściweskreślić,

2 Nie dotyczy działalnościwytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roś|innej i zwierzęcej, w formie
i zakresie gospodarstwa rodzinnego.
3 Nie dotyczy rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych,

