
O&WIADCZENIE MAJ^TKOWE

wojta, zast$pcy wojta, sckretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki
organizacyjnej gminy, osoby zarzi}dzajacej i czionka organu zarzadzaj^cego gminnq
oM»ba prawnq oraz osoby wydajijcej decyzje administracyjnc w imieniu wojta

Ostrowek dnia 12 wrzesnia 2018r.

UWAGA :

1. Osoba skladaj^ca oswiadczenie obowiqzana jest do zgodnego z pnmila, starannego i
zupclnego wypelnienia kazdej z rubryk.

2. Jezeli poszczegolne rubryki nie /.najdujij w konkretnym przypadku zastosowania,
nalezy wpisac ,,nie dotvczy".

3. Osoba skladajacu oswiadczenie obowiazana jest okreslic przynaleznosc
poszczegolnych skladnikow majqtkowych, dochodow i zobow^zan do maj^tku
odr^bnego i majqtku obj^tego malzenskq wspolno^ci^ maj^tkowa.

4. Oswiadczenie o stanie maj^tkowym dotyczy mitjatkii w kraju i za granicq.

5. Oswiadczenie o stanie majqtkowym obejmuje rowniez wierzytelnosci pieni^zne.

6. W cz^sci A oswiadczenia zawarte sq informacje jawne, w cz^sci B zas informacje
niejawne dotycz^ce adresu zamieszkania skladajqcego oswiadezcnie oraz miejsca
polozenia nicruchomosci.

CZ^SC A

Ja, nizej podpisany/a/, Ryszard Turek
/ imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe/

urodzony/a/ 26 maja 1960r. w Wieluniu

Urzqd (iminy w Ostrowku - Wojt Gminy Ostrowek

/miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja/

po zapoznaniu sit? z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ograniczeniu prowadzcnia
dziatalnosci gospodarczej przez osoby pelniace funkcje public/ne /Dz. U. z 2017 r. poz.l 3937
oraz ustawy zdnia 8 marca 1990r. o samorzadzie gminnym /Dz. U. z 2017r. poz.l875/,
zgodnie z art. 24h tej ustawy oswiadczam, ze posiadam wchodz^ce w sklad malzenskiej
wspolnosci majatkowej lub stanowiace mqj majatck odr^bny.



I.

Zasoby pieniezne :
- srodki pieniezne zgromadzone w walucie polskiej : wchodzace w sktad malzenskiej

wspolnoty rnajatkovvej 110.000,00 zl

- srodki pieniezne zgromadzone w walucie obcej : nie posiadam

- papiery wartosciowe : akcje Getin Holding - wchodzace w sktad malzenskiej

wspolnoty majqtkowej

na kwote: 6.000,00 zl

I I .

1. Dom o powierzchni : 200 m2, o wartosci : 200.000,00 zl

tytul prawny : wlasnosc odrcjma

2. Mieszkanie o powierzchni : nie posiadam m2, o wartosci : nie dotyczy

tytul prawny : nie dotyczy

3. Gospodarstwo rolne :
rodzaj gospodarstwa : ioslinne. powierzchnia : 3,90 ha

o wartosci: 65.000,00 zl

rodzaj zabudowy : budynki gospodarcze (obora, stodola)

tytul prawny : wlasnosc odrebna

Z tego tytufu osi^gnalem(elam) w roku ubiegiym przychod i dochod w wysokosci

14.000,00 zl/ 8.000,00 zl

4. Inne nieruchomosci :

powierzchnia : nie posiadam

o wartosci : nie dotyczy



tytul prawny : nie dotyczy

ML

1. Posiadam udzialy w spolkach handlowych - nalezy podac liczbe i emitenta
udzialow :

nie posiadam

udzialy te stanowia pakiet wiekszy niz 10% udzialow w spolce: nie posiadam

Z tego tytulu osiagnatem(etam) w roku ubieglym dochod w wysokosci : nie dotyc/y

IV.

1. Posiadam akcje w spolkach handlowych - nalezy podac liczbe i emitenta akcji:

4000 szt. Getin Holding

akcje te stanowia pakiet wiekszy niz 10% akcji w spolce: nie stano\via

Z tego tytulu osiagnatem(eiam) w roku bieglym dochod w wysokosci : nie osi^gnqtem



V.

Nabytem(am) (nabyl moj matzonek, z wytaczeniem mienia przynaleznego do jego majatku
odr^bnego) od Skarbu Panstwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu
terytorialnego, ich zwiazkow komunalnej osoby prawnej lub zwiazku metropolitalnego,
nastepujace mienie, ktore podlegalo zbyciu w drodze przetargu - nalezy podac opis mienia i
date nabycia, od kogo:

nie iKiby l i sm>

VI.

1. Prowadze dzialalnosc gospodarcza1 (nalezy podac forme prawna i przedmiot dziaialnosci):

nie prowadz?

- osobiscie nie dotyczy

- wspolnie z innymi osobami nie dotyczy

Z tego tytulu osiagnatem(elam) w roku ubiegtym przychod i dochod w wysokosci

n e

2. Zarzqdzam dzialalnoscia gospodarcza lub jestem przedstawicielem pemomocnikiem takiej
dziaialnosci (nalezy podac forme prawna i przedmiot dzialalnosci):

nie zarz^dzam ...........................................................................................................

- osobiscie nie dotyczy ..................................................................................

- wspolnie z innymi osobami nie dotyczy

- Z tego tytuhi osi^gn^lem(^iam) w roku ubieglym dochod w wysokosci: nie osiifgnajem



VII.

1 .W spolkach handlowych (nazwa, siedziba spolki): nie jestem

-jestem czkmkiem zarz^du (od kiedy): nie dotyczy

-jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy

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

Z tego tytuhi osiagnalem(elam) w roku ubieglym dochod w wysokosci: nie osiqgn^lem

2.W spoldzielniach: nie jestem

jestem cztonkiem zarzadu (od kiedy): nie dotyczy

jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy

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

Z tego tytulu osiagnalem(elam) w roku ubieglym dochod w wysokosci: nie osi^gn^lem

3.W fundacjach prowadzacych dzialalnosc gospodarcza :

nie jestem

-jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy): nie dotyczy

-jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy



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

VIII.

Inne dochody osi^gane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnosci zarobkowej lub zaj^c,
z podaniem kwot uzyskiwanych z kazdego tytulu:

Zatrudnienie w Urz^dzie Gminy w pelnym etacie
- dochod - 105.660,28 zl (za 8 m-cy)
Sprzedaz samochodu TOYOTA RAV4 z 2002 roku - 7.000,00 zl

IX.

Skladniki mienia ruchomego o wartosci powyzej 10 000 zlotych (w przypadku pojazdow
mechanicznych nalezy podac marke, model i rok produkcji):

KIA Sportage z 2017r. wchodz^ca w sklad malzenskiej wspolnoty maj^tkowej
- wartosc 79.000,00 zl

X.

Zobowiazania pieniezne o wartosci powyzej 10 000 ztotych, w tym zaciagniete kredyty i
pozyczki oraz warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiazku z jakim
zdarzeniem, w jakiej wysokosci):

nie posiadam



CZ^SC B

Powyzsze oswiadczenie skladam swiadomy(a), iz na podstawie art. 233 § I Kodeksu karnego
za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnosci.

Ostrowek, dnia 12 wrzesnia 2018r.
(miejscowosc, data) (podpis)

1 Nie dotyczy dziafalnosci wytworczej w rolnictwie w zakresie produkcji roslinnej i zwierzccej, w formic i
zakresie gospodarstwa rod/innego.

" Nie dotyczy rad nadzorczych spotdzielni rnieszkaniowych


