
oŚwiadczenie majątkowe

Wójta gminy

Bojanów, dnia 30.04.2013 r.

Uwaga:
1. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego zprawdą, starannego i zupełnego
wypełnienia każdej z rubryk.
2. Jeże|i poszczegolne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowa nia, na\eĘ wpisaó
,,nie doĘczy,,
3. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określió przyna|eżność poszczególnych składników
majątkowych dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego 

'nułz"ń.kąwspólnością majątkową
4. oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą.
5 . o świadczen ie maj ątkowe obej muj e r ównież' wierz}te lności p ien i ężne.
6. W części A oświadczeniazawarte sąinformacje jawne, w części B zaś informacje niejawne
doĘczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie orazmiejsca połozenia nieruchomości'

Część A
Janiżrcj podpisany, Sławomir Andrzej Serafin (nazwisko rodowe Serafin)

urodzony 9 lipca 1974 r. w Nisku

Urząd Gminy w Bojanowie - wójt gminy

ul. Parkowa 5' 37.433 Bojanów
(miej sce zatrudnienia, stanowi sko lub fu nkcj a)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia |997 r, o ograniczeniu prowadzenia
działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (tekst jedn. D z, |J. z zooe r. Nr 216 ,
poz. |584 z poźn, zm.) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jedn. Dz.
U. z200| r. Nr 142, poz. I59| z późn. zm.), zgodnie z art' 24h oświadczam, że pósiadam *.hod'ą""
w skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

I. Zasoby pieniężne:

- środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: 3800 zł _ małienskawspólność majątkowa

- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: 568,9f USD _ małżeńska wspólnośó majątkowa

ą} 1r-}..4*

- papiery wartościowe : nie doĘczy, na kwotę: nie dotyczy



il.

l. Dom o powierzchni: nie doĘczy m2, o wartości: nie doĘczy, Ę.tuł prawny: nie dotyczy

2. Mieszkanie o powierzchni: nie doĘczy m2, o wartości: nie doĘczy, Ętuł prawny: nie doĘczy

3. Gospodarstwo rolne: rodzaj gospodarstwa: rolne, powierzchnia:2,45 ha
o wartości: 30.000 zł rodzaj zabudowy: bez zabudowy, tytuł prawny: własnośó- majątek osobisty
Ztego tl,tufu osiągnąłem w roku ubiegĘm dochód w wysokości : nie dotycry

4. Inne nieruchomości: działka budowlana o powierzchni 0,19 hawrazz częściami składowymi
nieruchomości, w Ęm m.in. budynkiem mieszkalnym w stanie Surowym' o wartości: 330 000 ń,t>fiJł
prawny: małżeńska wspólnośó majątkowa.

ilI.

Posiadam udziaĘ w spółkach handlowych - na|eĘ podaó |iczbę i emitenta udziałów: nie dotyczy

UdziaĘ te stanowiąpakiet większy niż I0%o udziałów w spótce: nie dotycry

Ztego b,tufu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości: nie dotycry

rv.

Posiadam akcje w spółkach handlowych - na|eĘ podaó liczbę i emitenta akcji: nie dotyczy

Akcj e te stanowią pakiet większy niż |0%o akcj i w spółce: nie dotyczy

Ztego tl,tutu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

v.

Nabyłem(am) (nabył moj maŁżonek, zwyłączeniem mienia przyna|eżmego do jego majątku
odrębnego) od Skarbu państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego,
ichmviękow lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie: nie dotyczy

VI.

1' Prowadzę działalność gospodarczą t2l (na|eĘ podaó formę prawną i przedmiot działalności): nie
doĘczy
- osobiście: nie dotycry
-wspólnie zinnymi osobami: nie dotyczy
Ztego tJrtufu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm przychód i dochód w wysokości: nie dotycry

f . Zarządzam dziaŁa|nością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej
działalności (na|eĘ podać formę prawnąi przedmiot działalności)
- osobiście - nie dotycry
- wspólnie z innymi osobami - nie dotyczy
Ztego brtułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegtym dochód w wysokości: nie dotyczy



VII.

1. W spółkach handlowych ( nazwa, siedziba spółki):
Inkubator Technologiczny Sp. z o.o. z siedzibąw Stalowej Woli
-jestem członkiem zarządu ( od kiedy): nie dotyczy
- jestem członkięm rady nadzorczej od 02.2010 r.
. jestem członkiem komisji rewizyjnej ( od kiedy) nie dotyczy
Z tego t}'tutu osiągnąłem dochód w wysokości: nie dotyczy

2. W spółdzielniach: nie dotyczy
-jestem członkiem zarządu ( od kiedy): nie dotyczy
-jestem członkiem rady nadzorczej ( 9{ kiedy): nie dotyczy
. jestem członkiem komisji rewizyjnejL,r( od kiedy) nie dotyczy)
Ztego Ę'tułu osiągnątem(ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości: nie dotyczy

3. W fundacjach prowadzących działa|nośó gospodarczą nie dotycry
- jestem członkiem zarządu ( od kiedy): nie doĘczy
.jestem członkiem rady nadzorczej ( 9{ kiedy): nie dotyczy
- jestem członkiem komisji rewizyjnejt,l( od kiedy) nie dotyczy)
Ztego b,tufu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości: nie dotyczy

VIII.

Inne dochody osiągane zq..7rułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej |lb zajęć,

z podaniem kwot uzyskiwanych zktŻdego ty.tułu nadzień3I.|2.20|f:
l. Ztyt, pełnienia funkcji wójtaoraz umowy o pracę (nauczyciel akademicki) _ 169 086,|6 Zł'

małżeńska wspólnośó maj ątkowa;
2. Inne żrodła(zgodnie zPIT - 37) -ff46,46 zł - małŻeńska wspólnośó majątkowa;

3 . Prawa autorskie _ 13 53,01 zł' _ majątek odrębny;
4. Dochody współmałżonka z brtułu zatrudnienia - 52 396,54 zŁ - małżeńska wspólnośó

majątkowa.

rx.

Składniki mienia ruchomego o wańości powyżej 10 000 ń (w przypadku pojazdów mechanicznych
na|eĘ podaó markę, model i rok produkcji):
samochód Toyota RAV 4, rok produkcjif007 - małżęńska wspólnośó majątkowa;

samochód Toyota Tacoma, rok produkcji 2008 - małżeńska wspólnośó majątkowa'

x.

Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 złotych 
' 
w tym zacirynięte kredyty i poĘczki

oraz warunki , na jakich zostaĘ udzielone (wobec kogo, w nviązku z jaklm zdarzeniem' w j akiej

wysokości):
poĘczkaw ZakJadovtym Funduszu MieszkaniowymzaĘadu pracy zony,w rwięku z budową

budynku mieszkalnego, w wysokości 45 870 zł. _małżeńska wspólnośó majątkowa.



Powyzsze oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie art, 233 $ 1 Kodeksu karnego za
podanie nieprawdy |ub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.

Bojanów, dnia 30.04.20]3 r.

dlt*ou*', S*{a

[1] Niewłaściwe skreślió'

[2] Nie doĘczy dziatalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i nvierzęcej, w
formie i zakresie gospodarstwa rodzinnego.

[3 ] Nie doĘ czy r ad nadzor czy ch sp ółdzie lni mi e szkaniowych.


