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Osoba składająca oświadczenie obowiąana jest do zgodnego zprawdą starannego i zupeŁrego wypeŁrienia

kłżdejzrubryk.

IeŻeliPoszczególne rubryki nie znajdująw konkretnym prąpadku zastosowania,naleĘ wpisać,,nie

doĘczy".

Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest okeślićprzynależnośćposzczególnych składników
majątkowYch, dochodów i zobowięań do majątku odrębnego i majątku obj
ętegó mńżeńską wspólnością
majątkową.
Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą.
oświadczenie majątkowe obejmuje rówrriez wierzytelności pienięźne.
W częŚci A oŚwiadczenia zawarte są informacje jawne, w cŻęściB zaśinformacje niejawne doĘcące
adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchómośói.
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§
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ŁukaczMarcińczyk
(imiona i nazwisko oraznazwisko rodowe)

Ośrodek...Pomocy... Społecznej...w Walimiu...starszy pracorłmik socjalny.
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub fuŃcja)

Po za9oznaniu się z PrzePisami ustaw} z dnia 2l sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności
gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz. 679, z 1998 r. Nr 1 13, poz.715

iNr l62, Poz.1126,z1999r,Nr49, poz.483,z2000r.Nr26, poz.306orazz2002r.Nr ll3, poz.984i

Nr 214, Poz, 1806) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.IJ. z200l r. Nr l42,
Poz.159l otazz2002r.Nr23, poz.220,Nr62,poz.558,Nr 113, poz.984,Nr 153, poz.127I iNr214,
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 zgromadzone w walucie polskiej:
... 1 0.000 tys. współwłasnośćz mężem

środki pieniężne zgtomadzone wwalucie obcej:

Nie...dotyczy
papiery wartościowe:

Nie...dotyczy
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1.

Dom o powierzchni: ...103 m2,o wartości:120...tys zł....działkapod domem o
powierzchni 800 m2 o wartości 10 tys §rtuł prawny: współwłasnośó...zmężem.

wartości:

2.

Mieszkanie o powierzchni: Nie dotyczy . ...., o

3.

Gospodarstwo rolne: rodzĄ gospodarstwa: Nie

o

wartości:

doĘczy.

.,
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§ńuł prawny:

powierzchnia:

...... todzaj zabudowy:

tytuł prawny: ...............

ztego ftułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:
Nie osiągndarrl,.

4.

Inne nieruchomości: powierzchnia:Ośrodek wypoczynkolvy

123,66m2 ,5,735 m2
o wartości:...200...tys.,
tytuł prawny: współwłasność...z mężem.

i

dzińkapod ośrodkiem...

ilI.

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

Nie...dotyczy....

udzińy te stanowiąpakiet większy niż l0%o udziałów w spółce:
Nie...dotyczy
Ztego tytułu osiąnąłem (ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
Nie,..dotyczy

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

Nie..,dotyczy

akcje te stanowiąpakiet większy ńżl0o/o akcji w spółce:

Nie...dotyczy

v.

Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, zwyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku
odrębnego) od Skarbu Pństwa, innej pństwowej osoby prawnej, jednostek samorządu
terytorialnego, ich zvliązków lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które
podlegało zbycillw drodze przetargu - nalezy podaó opis mienia i datę nabycia, od kogo:

Nie...dotyczy.,..

vI.
1.

Prowadzę działalnośćgospodarcz{Żl

(na|eZry podaó formę prawną i

przedmiot działalności):. . ... ....

Nie...dotyczy....

osobiście...

.Nie...doĘczy.
wspólnie z innymi osobami ...Nie. ..dotyczy.
Ztego §rtułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:
Nie...dotyczry.,..
ż. Zarządzarl działalnościągospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej
działalności(należy podaó formę prawną i przedmiot działalności):
osobiście......Nie. ..doĘczy.

.......

osobami

.......
wspólnie z innymi
... ...Nie,.,doĘczy.
Z tego §rtułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym dochód w wysokości: ...Nie dotyczy.

VII.

l. W spółkach handlowych

(nazwa, siedziba spółki):

...

Nie...doĘczy...

Ztego §rtułu osiągnąłem(ęłarn)w roku ubiegłym dochód w wysokoŚci: ...Nie dotyczY.
2. W spółdzielniach:

Nie dotyczy

jestem członkiem zarządu (od kiedy):

Nie dotyczy
jestem członkiem rady nadzorczejlzl (od kiedy):

jestem członkięm komisji rewizyjnej (od kiedy):

.

Nie.,.dotyczy.

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

.

Nie...do§czy....
3. W fundacjach prowadzących działalnośó gospodarczą

...... Nie...dotyczy.
jestem członkięm zaruądu (od kiedy):

....Nie. ,.dotyczy.
jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):
....Nie. ..dotyczy.
jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):.
....Nie. ..dotyczy.
Ztego §rtułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ...,
....,., Nie. ..dotyczy.
VnL Inne dochody osiągane ztytlńuzatrudnienia lub innej działalnościzarobkowej lub zajęć,z
podaniem kwot uzyskiwanych zktżdego Ęrtułu:
Dochód ztytułuzatrudnienia- 41 386,09 ń......
Do chód z tytułu zatrudnienia wsp ółm ałZonka- 0, 0 0 . .

IX. Składniki mienia

i:

ruchomego o wartości powyżej 10 000 ńotych(w przypadku pojazdów
mechaniczrych na|eĘ podać markę, model i rok produkcji):

§
$

;

.......Nie...dotyczy

pieniężne o wartości powyżej 10 000 złoĘch, w tym zaciryńęte kredyty i
oraz warunki, najakich zostały udzielone (wobec kogo, w twiązku z jakim zdarzeniem, w

