
OSWIADCZENIE MAJATKOWE

wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy' kierownika jednostki
organizacyjnej gminy' osolry zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną

dającej decyzje administracyjne w imieniu wójta u1

Bojanów'
(miejscowość)

29.04.2009
(dnia)

osoba składająca
z rubryk.

obowiązanajest do zgodnego z prawdą stalannego i Zupełnego vypehrienia każde.j

Jeżeli poszczególne rubryki nie majdująw konketnym przypadku zastosowania, naleĄ wpisać,,nie dotyczy''.
osoba składająca oświadczenie obowiązanajest okeślić pl4lnależność poszczególnych składników majątkowych"
dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową
oświadczenię majątkowe dotyczy majątku w kaju i za granicą
oświadczenie majątkowe obejmuje równięi wielzytelności pieniężne.
W części A oświadczenia Zawarte są informacje jawne, w części B Zaś informacje niejawne dotyczące adlesu
zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca połoŻenia nieruchomości.

CZĘSC A

Ja, niżej podpisany(a), S|awomir Andrzej Serafin
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) 9 lipca 197 4 r. w Nisku

t.

2.
.),

A

5.
6.

wydział Nadzoru i Konaoli

3 0 -3ir- Z00S

Urząd Gminy Bojanów _ wójt

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 2l sierpnia l997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności
gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. Nr l06, poz. 619, z 1998 r. Nr l13, poz. 715 i Nr
162, poz. 11f6,21999 r. Nr 49, po2.483, z 2000 r. Nr 26, poz.306 oraz zf00f r.Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz.

l806) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.zf001r. Nr t42, poz. 1591 orazz
2002 r. Nr 23, poz. f20,Nr 62, poz. 558, Nr 113, po2.984, Nr 153, poz.1f7), i Nr 214, poz. 1806), zgodnie z art.

24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące

mój majątek odrębny:

I. Zasoby pieniężne:
_ środki pieniężne zgtomadzone w walucie polskiej: 25.000 zł - małizeńska wspólność majątkowa

_ środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: 2000 USD. _ małżeńska wspólnośó majątkowa



- papiery wartościowe: nie dotyczy

^^ kwotę:
il.
1. Dom o powierzchrri: nie dotyczy m2, o wartości: nie dotyczy, Ę.tuł prawny: nie dotyczy
2. Mieszkanie o powierzchni: nie dotyczy m2, o wańości: nie dotyczy, t}tuł prawny: nie dotyczy

. 3. Gospodarstwo rolne: rodzaj gospodarstwa: rolne, powierzchnia: 2,45 ha
o wartości : 30'000 zł rodzaj zabudowy: bez zabudowy
t)tuł prawny:.nl.liątck odrębny j

Z tego t}tułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: 1210'00 Zł
4. Inne nieruchomości: nieruchomośó gruntowa stanowiąca pastwisko o pow. 0.08 ha z możiiwością jej

ptzeznaczenia pod zabudowę
o wartości: 10.000 zł
t}tuł prawny: - małżeńska wspólność majątkowa

ilL
Posiadam udziały w spółkach handlowych - należy podaó liczbę i emitenta udziałów: nie dotyczy

udziały te stanowią pakiet większy niz 10%o udziałów w spółce: nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie doĘczy

rv. '

Posiadam akcje w spółkach handlowych - naleŹy podaó liczbę i emitenta akcji: nie dotyczy

akcje te stanowią pakiet większy niż 10%o 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 maj ątku odrębnego)
od Skarbu Państwa, irrnej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu ter1.torialnego, ich
zwięków lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze
przetargu - należy podaó opis mienia i datę nabycia, od kogo: nieruchomość gruntowa stanowiąca
pastwisko o pow. 0.08 ha z możliwościąjej przeznaczenia pod zabudowę nabyt.a 22.11.2004 r. od gminy
Boianów



./'

vI. -
1. Prowadzę działalnośó gospodarcząJ2] (na1ezy podac formę prawną i przedmiot działalności): nie dotyczy

_ osobiście nie dotyczy
_ wspólnie z irrnymi osobami nie dotyczy
Z tego ty.tułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: nie doryczy

2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej
działalności (nalezy podaó formę prawną i przedmiot działalności):
_ osobiście. nie dotvczv

_ wspólnie Z innymi osobami - nie dotyczy

Z tego ty.tułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

VII.
1. W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): nie dotyczy

_ j estem członkiem zarządu (od kiedy): nie dotyczy

_ il;;;'#';;;;; ";;';;;;;j ó;;;';' ;;;;;
_ 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 nadzotczej!3l (od kiedy): nie dotyozy

_ jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy

Z tego t}tułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

3. W fundacjach prowadzących działalnośó gospodarczą: nie dotyczy

_ jestem członkiem zarządu (od kiedy): nie dotyczy



_ jesJem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy

Z tego t1.tułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

VIII. Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej 1lń zajęć, z
podaniem kwot uz1skiwanych z kazdego tyułu:

1. zt'Ą. pełnienia funkcji wójta _ 103 971'10 zł - _ małżeńska wspólność maj ątkowa
2. z t'Ą. Umowy o pracę w KUL _ 44 695,56 zł, - _ małżeńska wspólnośc majątkowa
3. prawa autorskie _ 1 157,53 zł _ majątek odrębny
4. inne zródła _ l 870'00 zł - _ malżeńska wspólnośc maiątkowa
5. w-vnagrclcizerrie małźbnka (umowa o pracę.1i- 14004.68 z.ł - małzeńska wspólność majątkowa .

.'-.-, ..t6. zasiłlqiz ubezpieczenia społec_znego małzonk a 8984,62 zł -małżeĄska wspólnośc majątkowa -
6. IX. Składniki mienia ruchomego o wańości powyżej 10 000 złotych (w przypadku pojazdów

mechanicznych należy podać markę, mode1 i rok produkcji): samochód osobowy Volkswagen Golf
1'9 TDI' rok prod. 2005 _ małżeńska wspólnośó majątkowa

. x. Zobowiązania pienięŹne o wartości powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kedyty i poŻyczki
oraz warunki, na jakich zostały udzięlone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości):

nie dotvczv



4. Stany - gmina Bojanów

Powyisze oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie art. 233 $ 1 Kodeksu kamego za
podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia woLności.
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I

u| Niewłaściwe slceślić. l
[2] Nie dotyczy dfiałalności w}twórczej w ro|lictwie w zakesie produkcji rośtirrnej i zwierzęcej, w bormie i
zalcesie gospodarstwa rodzinnego.
[3] Nie dotyczy rad nadzorcrych spółdzielni mieszkaniowych.


