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Uwaga:
1. osoba składająca oświadczenie obowiqzana jest do zgodnego z prawdą,

starannego
i zupełnego wypełnienia każdej z rubryk.

2. Jezeli poszczegóIte rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku
zastosowania, naleŻy wpisać ,,nie doĘczy,,

3, osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określió ptzynaleŻność,
poszczególnych składników majqtkowych dochodów i zobowiązafi do majątku
odrębnego i majątku objętego małzeńską wspólnością majątkowę

4. oświadczenie majątkowe dotyczy maj4tku w kraju i za gtanica.
5. Oświadczenie majątkowe obejmuje równięz wierzytelnoŚci pienięzne.
6. W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś

informacje niejawne doĘczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie
oraz miej sca połozenia nieruchomości.

CzęŚć A

Janiiej podpisany(a), Sławomir Andrzej Seralin, nazwisko rodowe Serajin
(imiona i nazwisko orąz nazwiska rodowe)

Urodzony (a) 9 lipca 1974 r. w Nisku

Urzqd Gminy w Bojanowie, Wójt Gminy

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po rozpoznanru się zprzepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu
prowadzenia działalności gospodarczej przęz osoby pełniące funkcje publiczne
(Dz. U. Nr 106 ,po2.679 , z 1998 r. Nr 113, poz7l5 i Nr 162 ,poz. 1126, z 1999 r. Nr
49,poz 483, z 2000 r. Nr 26,po2.306 orazz2002 r. Nr 173 ,poz984 i Nr 214 ,poz.
1806) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013,
poz. 594 ze zm.), zgodnie z art. 24h oświadczam, ze posiadam wchodzące w skład
małzeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:



I. Zasoby pieniężne:
- środki iiónięzńe zgromadzone w walucie polskiej: 7.200,00 _ małżeńska wspólność

majqtkowa
- siooti pieniężne zgromadzonę w walucie obcej: 269 asD _ małżeńska wspólność

majqtkowa
- papiery wartościowe : nie dotyczY, na kwotę: nie dotyczy

il.
1. Dom o powierzchti: nie dotyczy m2, o wartości: nie dotyczy, Ęrtuł prawny: nie

dotyczy

2. Mieszkanię o powierzchni: nie dotyczy m2 o wartości: nie doĘczy, Ęrtuł prawny:

nte dotYczY'

3. Gospodarstwo rolne: rodzĄ gospodarstwa: r'olne, powierzchnia: 2,45 ha

o wartości: 30.000 zł; rodzE 
"ub.'do*y:bez 

zabudowy, tsĄ1i' prawny: własność -

majqtek osobisty; Z tego iv*ło osiągnąłem(ęłam) w roku bieŻącym dochód w

wysokoŚci: nie dolyczy

4. Inne nieruchomości: działka budowlana o powierzchni 0,19 ha wraz

z częściami składowymi nieruchomości, w tym m.in. budynkiem mieszftalnym, o

wartości 480 tys. zt Włprawny: 'wspótwłasność - małżeńska wspólność majqtkowa

III.
Posiadam udziaĘ w spółkach handlowych_ nalęŻy podać liczbę i ęmitenta udziałów:

nie dotyczy
IJdziĘ tę stanowią pakiet większy niŻ l0o/o udziałów w spółce: nie doĘczy

Ztego.sllfuosiągnąiem(ęłam) w roku bieŻącym dochód w wysokości: nie dotyczy

IV.
Posiadam akcje w spółkach handlowych _ nalezy podaó Liczbę i emitenta akcjt: nie

dotyczy
AŁcjeie stanowią pakiet większy niż' I0oń akcji w spółce: nie dotyczy 

^

Ztćgobrtufu osiągnąłem(ęłam) w roku bieżącym dochód w wysokości: nie dotyczy

v.
Nabyłem(am) (nabył mój małzonek, z wył.ączeni-em mięnia ptzynaleinego do jego

maj4tt<u oo.ęu,,.go; od śkarbu państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek

samorządu terytórialnego, ictr związków lub od komunalnej osoby prawnej

następujące mienie: nie dotyczy
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vr.
l. Prowadzę dziata|ność gospodarczą|zl ( na|eŻy podaó formę prawną i przedmiot
działa|ności) : ni e do ty c zy
- osobiście nie doĘczy
-wspólnie z innymi osobami: nie doĘczy
Z tego Ę.tufu osiągnąłem(ęłam) w roku bież'ącym przychód i dochód w wysokości:
nie doĘczy

2. Zarządzam działa|nością gospodarczą lub jestem przedstawicielem,
pełnomocnikiem takiej działalności ( należy podać formę prawną i przedmiot
działalności)
- osobiście - nie doĘczy
- wspólnie zirurymt osobami - nie dotyczy
Ztego tJrtufu osiągnąłem(ęłam) w roku bieŻącym dochód w wysokości: nie doĘczy

VII.
1. W spółkach handlowych (narvta, siedziba społki): Inkubator Technologiczny Sp. z
o.o. z siedzibq w Stalowej Woli,
- jestem członkiem zarządu ( od kiedy): nie dotyczy
- jestern członkiem rady nadzorczej ( od kiedy): -21.12.2009
jestem członkiem komisji rewizyjnej ( od kiedy): nie dotyczy

Z tego brtufu osiągnąłem(ęłam) w roku bieŻącym dochód w wysokości:
5.480,72 zł małżeńska wspóIność majqtkowa

2.w spółdzielniach : nie dotyczy
- jestem członkiem zarządu ( od kiedy): nie doĘczy
- jestem członkiem rudy nadzorczej ( od kiedy): nie doĘczy
- jestem członkiem komisji rewizyjnejtl] ( od kiedy) nie dotyczy

Ztego Ęrtufu osiągnąłem(ęłam) w roku bieiącym dochód w wysokości: nie doĘczy

3 . W fund aqach pr ow adzący ch działalnoś ó go spodarc zą: ni e d o ty c zy
- jestem członkiem zarządu ( od kiedy): nie doĘczy
- jestem członkięm rady nadzorczej ( od kiedy): nie dotyczy
- jestem członkiem komisji rewizyjnejt:J ( od kiedy) nie dotyczy

Ztego Ęrtufu osiągnąłem(ęłam) w roku bieżącym dochód w wysokości: nie dotyczy

VIII. Inne dochody osiągane z tJrtufu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej
lub zajęć, z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego t5rtułu:

( na dzień 29.12.2014 t. )
1. z tyL pełnienia funkcji wójta oraz umowy o pracę (nauczyciel akademicki) _
187.519,24 zł _ mołżeńsko wspóIność majqtkowa;
2. dochody współmałżonka z tytułu zatrudnienia
wspólność majqtkowa

_ 61.427,79 zł _ małzeńska

UT



Ix. Składniki mienia ruchomego o wartości powyzej 10 000 zł ( w przypadku
pojazdów mechanicznych na|eży podać markę, model i rok produkcji):
Samochód Toyota RAV 4, rok produkcji 2007 _ małżeńska wspóIność majqtkowa
Samochód Toyota Tacoma, rok produkcji 2008 _ małżeńska wspólność majqtkowa

X. Zobowiązania pienięzne o wartości powyzej 10 000 złotych, w tYm zaciągnięte
kredyty i poŻyczki oruz warunki. , na jakich zostĄ udzielone ( wobec kogo, w
rvtiązlltz jakimzdarzeniem'w jakiejwysokości):
I) poźyczka zaciqgnięta w Zakładowym Funduszu Mieszkaniowym zakładu prucy
współmałżonka w zwiqzku z budowq budynku mieszkalnego w wysokości 29,190,00
zł _ mołżeńska wspóIność majqtkowa;
2) kredyt mieszkaniowy w Nadsańskim Banku Spółdzielcąym zaciqgnięty w zwiqzku z
budowq budynku mieszkalnego w wysokości 10.286,00 zł _ małżeńsku wspóIność
majqtkowa

ór



Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iŻ na podstawie art. 233 $ 1 Kodeksu
karnego zapodanie nieprawdy |ub zatajenie prawdy grozikarupozbawienia wolności.

Bojanów, dnia 29.I2.20]4 r,

(miejscowość, data) (podpis)

[ 1] Niewłaściwe skreślić.
[2] Nie dotycry działalności wytwórczej w rolnictwię w zakresie produkcji roślinnej
i mvietzęcej, w formie i zakresie gospodarstwa rodzinnego.
[3 ] Nie dotyczy rad nadzorczy ch spółdzielni mieszkaniowych.


