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il lll I ll I it | illtiililltilil1llilt ]lL osoba składaj4ca oświadczenie obowiązana j AAA592468,, ] prawd4,
starannego i zupełnego wypełnienia każdej z rubry'''

2, |eżeli poszczególne rubryki nie znajduj4 W konkretnym przypadku zastosowania,
na|eży wpisać,, nie doĘ/czy,,

3. osoba składaj4ca oświadczenie obowi4zana jest określić przynależność
poszczególnych składników maj4tkowych dochodów i zobowi4za(t do maj4tku
odrębnego i maj4tku objętego małżeńską wspólności4 maj4tkowq

4' oświadczenie majątkowe dotyczy maj4tku w kraju izagranica.
5' oświadczenie maj4tkowe obejmuje równiez wierzytelności pieniężne'
6. W części A oświadczenia zawarte sq informacje jawne, w części B zaś informacje

niejawne dotycz4ce adresu zamieszkania składaj4cego oświadczenie oraz miejsca
nieruchomości.

la niżej podpisany(a), Sławomir Andrzej Serafin, nazwisko rodowe Seraftn
(imiona i nazwisko oraznazwisko rodowe)

Urodzony(a) 9 lipca 1974 r. w Nrsku

Urzqd Gminy w Bojanowie, Wójt Gminy

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po rozpoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu
prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełni4ce funkcje publiczne
(Dz. U. Nr 106 , poz. 679 , z I99B r. Nr 11,3, poz7I5 i Nr 162 , poz. 1126, z 1999 r. Nr 49,
poz4B3,z2000 r. Nr 26, poz.306 orazz2002r. Nr 113 ,poz9B4 i Nr 214 ,poz.1806)
oraz ustawy z dnia B marca 1990 r' o samorządzie gminnym ( Dz. U. z2aL3, poz,594 ze
zm,), zgodnie z art. 24h oświadczam, ze posiadam wchodz4ce
w skład małżeńskiej wspólności maj4tkowejlub stanowiqce mój maj4tek odrębny:
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I. Zasoby pieniężne:
- środki pieniężne zgromadzone W walucie polskiej: 2,800,00 zt _ małżeńska wspóIność

majqtkowa
- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: 269 UsD . małżeńska wspóIność
majqtkowa
- papiery wartościowe : nie dotyczy, na kwotę: nie dotyczy

II.
1. Dom o powierzchni: nie dotyczy m2, o wartości: n ie dotyczy, Ęrtuł prawny: nie dotyczy

2. Mieszkanie o powierzchni: nie dotyczy m2 o wartości: nie doĘlczy, Ęrtuł prawny: nie

doĘczy,
3. Gospodarstwo rolne: rodzaj gospodarstwa: rolne, powierzchnia: 2,45 ha

o wartości: 30.000 zł; rodzaj zabudowy bez zabudowy, $uł prawny: własność - majqtek
osobisĘ; t;*Ęąr_
Ztego Ęrtułu osiqgn4łem(ęłam) w rokur*b*egł}mdochód w wysokości : nie dotyczy

4. Inne nieruchom ości: działka budowlaną o powierzchni 0,79 ha wraz Z częściami
składowymi nieruchomości, w tym m,in. budynkiem mieszkalnym w stanie deweloperskim,
o wartości 480 tys, złtytuł prawny:- współwłasność - małżeńskawspóIność majqtkowa

III.
Posiadam udziały w spółkach handlowych - nalezy podać liczbę i emitenta udziałów: nie
dotyc4t
Udziały te stanowiq pakiet większg, #Ł \\Vo udziałów w spółce: nie datyczy
Z tego Ęrtułu osiągnąłóm(ęłam) w roku5Etffidochód w wysokości: nie dotyczy

ry.
Posiadam akcje w spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta akcji: nie

doĘlczy
Akcje te stanowi4 pakiet większy niż1ĘofuQi.w-spółce: nie dotyczy
Zte,goĘrtutu osiqgn4łemtęłim) * .oku[bffidóchód w wysoko ści: nie dotyczy

V.
Nabyłem(am) fnabył mój małzoneĘ z vvyłączeniem mienia przynależnego do jego

majątku odrębnego) od Skarbu państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek

samorz4du terytorialnego, ich zwiqzków lub od komunalnej osoby prawnej następuj4ce
mienie: nie dotyczy

u.
1. Prowadzę działalność gospo darcz4 tzli ( na|eily podać formę prawn4 i przedmiot
działalnoś ci) : nie d oty czy
- osobiście nie dotyczy
-wspólnie z innymi osobami: nie dotyczy A;n''4, /\.a
ZtegoĘrtułuosi4gn4łem(ęłam)wroku#przychódidochódwwysokości:nie
dotyczy

2, Zarządzam działalnościq gospodarcz4 lub jestem przedstawicielem, pełnomocniki
takiej działalności ( należy podać formę prawn4 i przedmiot działalności)

em
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- osobiście - nie dotyczy
. wspólnie z innymi osobami _ nie doĘcvy, ł . ^ ^
Ztegotytułu osi4gnąłem[ęłam) w ro[ufBtffichód w wysokości: nie dotyczy

uI.
1. W spótkach handlovrrych ( nazwa, siedziba spółki): Inkubator Technologiczny Sp'

z siedzibqw Stalowej Woli,
- jestem członkiem zarz4du ( od kiedy): nie dotyczy
. jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): -21,72,2009
jestem członkiem komisji rewizyjnej ( od kiedy):,nie dotyczy

Ztego Ęrtułu osi4gnqłem(ętam) w roku bież4cym dochód w wysokości.39:;:I3l

2. W spółdzielniach : nie doĘlczy
- jestem członkiem zarz4du ( od kiedy): nie doĘlczy
- jestem członkiem rady nadzorczej ( od kiedy): nie dotyczy
- jestem członkiem komisji rewizyjnejtsl ( od kiedy) nie dotyc4l

z o.o.

ZtegoĘrtułu osiqgn4łem(ęłam) *.omsff,Gfrochód w wysokości : nie dotyczy

3. W fundacjach prowadzących działalność gospodarcz4: nie dotyczy
- jestem członkiem zarz4du I od kiedy): nie dotyczy
- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy
- jestem członkiem komisji rewizyjnejts] ( od kiedy) nie dotyczy

Ztego tytułu osi4gn4łem(ęłam) w roku ochód w wysokości: nie dotyczy

VIII. Inne dochody osiągane z Ęrtułu zatrudnienia lub innej działalpos.c1zarobkowej lub
zajęć,z podaniem-l.wot.'zyskiwanych zkaŻdego Ęrtułu: il 4 D2JFd l(oę,t,oł,t,
1. Z tyt, pełnienia funkcji wójta oraz umowy o pracę (nauczyciel ąkademicki) -
136.922,1.9 zł - małżeńska wspóIność majqtkowa;
2, Dochody wspótmałżonka z tytułu zatrudnienia _ 45,275,86 zł * małżeńska

wspólność majqtkowa

IX. Składniki mienia ruchomego o wartości pow5rżej t0 000 zł (w przypadku pojazdów

mechanicznych należy podać markę, model i rok produkcji):
Samochód Toyota RAV 4, rok produkcji 2007 - matżeńska wspólność majqtkowa
Samochód Toyota Tacoma, rokprodukcji 2008 _ małżeńskawspóIność majqtkowa

X. Zobowi4zania pieniężne o wartości powyżej 10 000 złotych , w tym zaci4gnięte
kredyty ipoŻyczki oraz Warunki, na jakich zostaĘ udzielone ( wobec kogo, w związkuz
jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości):
1) pożyczka zaciqgnięta w Zaktadowym Funduszu Mieszkaniowym ząkładu prący
wsptółmatżonka w nuiqzku z budowq budynku mieszkalnego w wysokości 31.275 zł _

matż eńska w sp óIno ś ć maj qtkow a;

2) kredyt mieszkaniowy w Nadsańskim Banku Spótdzielczym
z budowq budynku mieszkalnego w wysokości 74.068,77 zł
majqtkowa

dt
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zaciqgnięty w zwiqzku
- matżeńska wspólność



Powyzsze oświadczenie składam świadomy(a), iŻ na podstawie art' 233 s 1 Kodeksu
karnego za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.

Bojanów, dnia 19,09.2014 r, 4rr^
fmiejscowośi data)

[1] Niewłaściwe skreślić.
[2] Nie dotyczy działalności w}rtwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i
zwierzęcej, w formie i zakresie gospodarstwa rodzinnego.
[3] Nie doĘczy rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych.

[podpis)


