
oŚwr.ł.oCZENIE MAJĄTKoWB

wójłe, zastępcy wójtao

Bojanów, dnia 16 kwietnia 2014
(miejscowość) (dnia)

UWAGA:
1. osoba składająca oświadczenie obowiązanajest do zgodnego zprawdau starannego i zupełnego wypełnienia

kaŻdej zrubryk'
2. Jeze|iposzczególne rubryki nie majdują w konkretnym przypadku zastosowania, naIeŻy wpisać ,,nie doĘiczy''.

3. osobaskładająca oświadczenie obowiązana jest określić prrynaIeiność poszczegóInych składników

majątkowych, dochodów i zobowięafi do majątku odrębnego i majątku objętego małzeńską wspólnością

majątkową.
4, oświadczęnie majątkowe doĘczy majątku w kraju i za granicą,

5. oświadczenie maj ątkowe obejmuje również wierzytelności pienięme.

6. W części A oswiadczeniazawarte sąinformacje jawne, w części B zaś informacje niejawne doĘczące adresu

zamieszkaniaskładającego oświadczenie oraz miejsca połozenia nieruchomoŚci.

CZĘSC A

Ia,nizejpodpisany(a), zoBIA TEKLA KRUK ( nazwisko rodowe KRUK )

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) 23 września1964 roku w Bojanowie

Zatrudniona w Urzędzie Gminy w Bojanowie na:
1ń etatu na stanowisku zastępcy wójta'
1ń etatuna stanowisku inspektora ds. księgowości budżetowej.

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po Zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia21 sierpnia |997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności

gospodarczej przezosobypełniącefunkcjepubliczne(Dz.U'Nr 106' poz.679, z1998 r.Nr l13,poz.7|5i

Nr 162, poz.llf6,z1999r.Nr49, po2.483,2f000r.Nr26, poz.306orazzf00f r.Nr l13,poz.984iNr

fI4,poz.1806)orazustawy zdnia8marca 1990r. osamorządziegminnym(Dz.U. zf00l r.Nr142,poz.

l59l oraz 22002 r. Nr 23, poz. f20,Nr 62, poz. 558, Nr 113, po2.984, Nr 153, poz. 1f7I i Nr 214, poz'

1806), zgodnie z art. f4htej ustawy oświadczam, ze posiadam wchodzące w skład małzeńskiej wspólności

majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

I. Zasoby pieniężne:
środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: nie posiadam

środki pieniężne Zgromadzone w walucie obcej: nie posiadam



papiery wartościowe: nie posiadam

u. 
.... nakwotę:

1. Dom o powierzchni: 70 m2, o wartości: 100.000'00 zł. tyiil' pfawny: własnośćn majątek

odrębny.
2. Mieszkanieopowierzchni: nie doĘczy m2,o wartości: ..'. brtułprawny: ......

3. Gospodarstwo rolne: rodzaj gospodarstwa: indywidualne, powierzchnia: 3'15 ha

o wartości: 13.000,00 z|. ,rodzĄ zabudowy: dom, i budynki inwentarsko - sk|adowe

tytuł prawny: własność' majątek odrębny.
Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: 0 zł.

4. Inne nieruchomości: powierzchnia: nie posiadam

o wartości:

tytuł prawny: ....
ilI.
Posiadam udziały w spółkach handlowych - na|eŻy podać liczbę i emitenta udziałów: nie posiadam

udziały te stanowią pakiet większy nii I}Yo udziałów w spółce: nie posiadam

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

IV.
Posiadam akcje w spółkach handlowych - na|eŻy podać liczbę i emitenta akcji: nie posiadam

akcje te stanowiąpakiet większy nii 10% akcji w spółce: nie posiadam

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

v.
Nabyłem(am) (nabył mój małŻotek, zvtyŁączeniem mienia przynaIeżtnego do jego majątku

odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu

terytorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które

podlegało zbyciuw drodze przetargl. na|eŻy podaó opis mienia i datę nabycia, od kogo:

nie dotycry



VI.
l. Prowadz ę dziaŁa|nośÓ gospodarcz{zl 1nate4 podać formę prawną i przedmiot działalności):

nie doĘczy

osobiście nie dotyczy
wspólnie zinnymi osobami nie dotycry

Ztegot1.tułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokoŚci: nie doĘczy

f, Zarządzamdziałalnościągospodarcząlub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej

działalności (na|eĘ podaó formę prawną i przedmiot działalności):

osobiŚcie nie dotycry

wspólnie z innymi osobami nie dotycry

Ztegotytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie doĘczy

vil.
1. W spółkach handlolvych (nazvta, siedziba spółki): nie dotyczy

jestem członkiem zarządtl (od kiedy): nie doĘczy

jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy

jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy) nie dotyczy

,Ztegot1.tułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

2. W spółdzielniach: nie dotycry

jestem członkiem zarządu (od kiedy): nie dotyczy

iestem członkiem rady nadzorczejl3l(od kiedy): nie dotyczy

jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy

Ztegotytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotycry

3. W fundacj ach prowad zący ch działalność gospodarczą nie dotycry



jestem członkiem zatządu (od kiedy): nie dotycry

jestem członkiem rady nadzorczej (odkiedy): nie dotycry

jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotycry

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

!III. Inne dochody osiągane ztytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęÓ,z

podaniem kwot uzyskiwanych zktzdego tytułu:

z tytułu zatrudnienia w Urzędzie Gminy Bojanów, dochód za rok2013 _ 70.715,66 złotych -
majątek odrębny.

IX. Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 ńotych (w przypadku pojazdów

mechanicznychna|eĘ podaó markę, model i rok produkcji): nie dotycry

X. Zobowi ązaniapieniężne o wartości powyżej l0 000 złotych, w tym zacirynięte kredyty i

poiyczkioraz warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w zwięku zjakim zdarzeniem,w

jakiej wysokości): nie dotycry

'rk



Bojanów, dnia 16 kwietnia 20t4 r.

(miejscowość, data)

[1] Niewłaściwe slaeślić.

[2] Nie dotyczydziała|noŚci wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zvtierzęcej, w formie i

zakresie gospodarstwa rodzinnego'

is I Ni. {,tvl,v r ad nadzor czych spółdzielni mie szkaniowych.
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