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OSWIADCZENIE MAJ^TKOWE
Podpis

wojta, zastepcy wojta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jcdnostki
organizacyjnej gminy, osoby zarzqdzajqcej i czlonka organu zarzqdzaj^cego gminni}
osobq pra\a ora/. osoby wydaj^cej decyzje administracyjne w imieniu wojta

Ostrowek, dnia 25 kwietnia 2018r.

UWAGA :

1. Osoba skladajaca oswiadczenie obowiqzana jest do zgodnego z prawda^ starannego i
zupetnego wypelnienia kazdej z rubryk.

2. .Uvf l i poszczegolne rubryki nie znajduja w konkretnym przypadku zastosowania,
nalezy wpisac ..nie dotvczy".

3. Osoba skladajqca oswiadczenie ohtmiu/una jest okreslic przynaleznosc
poszczegolnych skladnikow maj^tkowych, dochodow i zobowi^zan do m;i j ; i i kn
odr^bnego i majqtku obj^tego mal/criska wspolnosciq m;i ja tk im a.

4. Oswiadczenie o stanie maj^tkowym dotyczy majqtku w kraju i za granica.

5. Oswiadczenie o stanie ina jalkuu \n obejmuje rowniez wierzytelnosci pieni^zne.

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

CZ^SC A

Ja, nizej podpisany/a/, Mieczyslaw Henryk Pawlak
/ imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe/

urodzony/a/ 20 pazdziernika 1954r. w Bolkowie

I i /ad Gminy w Ostrowku

Sekretarz Gminy
/miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja/

po zapoznaniu si$ z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ograniczeniu prowadzenia
dzialalnosci gospodarczej przez osoby pehiiace funkcje publiczne /Dz.U. z 2017r. poz. 1393/
oraz ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzadzie gminnym /Dz.U. z 2017r. poz. 18757,
zgodnie z art. 24h tej ustawy oswiadczam, ze posiadam wchodzace w sklad matzeriskiej
wspolnosci maj^tkowej lub stanowi^ce mqj majatek odr^bny.

I.



Zasoby pienie-zne :
- srodki pieni^zne zgromadzone w walucie polskiej : 18 OOOzl

in a Iz eh ska wspolnosc majqtkowa

- srodki pieniezne zgromadzone w walucie obcej : nie posiadam

- papiery wartosciowe : nie posiadam

na kwote : nie dotyczy

I I .

1. Dom o powierzchni : 200 m2 w rozbudowie, o wartosci : 480 OOOzJ

tytut prawny : malzeriska wspolnosc maj^tkowa

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

tytul prawny : nie dotyczy

3. Gospodarstwo rolne :
rodzaj gospodarstwa : rodzinne - ogolnorolne, powierzchnia : 3,74ha

o wartosci : 60 OOOzi

rodzaj zabudowy : budynki gospodarcze

tytul prawny : maizenska wspolnosc majqtkowa

Z tego tytuhi osiagnelismy w roku ubiegtym przychod i dochod w wysokosci :

8100/3100zl

4. Inne nieruchomosci :

powierzchnia : las — powierzchnia dziaiek - 7,57ha

o wartosci : 145 550zl

tytul prawny : malzehska wspolnosc majalkowa

III.

1. Posiadam udziafy w spo^kach handlowych - nalezy podac liczbe i emitenta
udziatow :

nie posiadam



udzialy te stanowiq. pakiet wiekszy niz 10% udzialow w spoke: nie dotyczy

Z tego tytutu osiagnalem(lam) w roku ubiegfym dochod w wysokosci : nie dotyczy

IV.

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

nie posiadam

akcje te stanowiq pakiet wiekszy niz 10% akcji w spoke: nie dotyczy

Z tego tytulu osiagna^em(lam) w roku bieglym dochod w wysokosci : nie dotyczy

V.

Nabylem(am) (nabyt moj matzonek, z wyl^czeniem mienia przynaleznego do jego majqtku
odrebnego) od Skarbu Panstwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorz^du
terytorialnego, ich zwiazkow lub od komunalnej osoby prawnej lub zwiazku metropolitarnego
nastepujace mienie, ktore podlegaio zbyciu w drodze przetargu - nalezy podac opis mienia i

nabycia, od kogo:

nie nabylismy

VI.

] . Prowadze dzialalnosc gospodarcza2 (nalezy podac forme prawn^ i przedmiot dzialalnosci):

nie pnm ad/c

- osobiscie nie dotyczy

- wspolnie z innymi osobami nie dotyczy

Z tego tytulu osiagnalem(lam) w roku ubieglym przychod i dochod w wysokosci : ...............

nie dotyczy

2. Zarzadzam dzialalnosci^ gospodarcz^ lub jestem przedstawicielem pemomocnikiem takiej
dziaJalnosci (nalezy podac form? prawnq i przedmiot dzialalnosci):

nie zarzqdzam

- osobiscie nie dotyczy

- wspolnie z innymi osobami nie dotyczy

- Z tego tytutu osi^gna^em(lam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci: nie dotyczy



VII.

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

- jestem cztonkiem zarzadu (od kiedy): nie dotyczy

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

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

Z tego tytulu osiagnalem(lam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci: nie dotyczy

2.W spoldzielniach: nie jestem

-jestem czlonkiem zarzadu (od kiedy): nie dotyczy

-jestem cztonkiem rady nadzorczej3 (od kiedy): nie dotyczy

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

Z tego tytutu osiagnalem(lam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci: nie dotyczy

3.W fundacjach prowadzacych dzialalnosc gospodarcza :

nie jestem

-jestem cztonkiem zarzadu (od kiedy): nie dotyczy

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

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

VIII.

Inne dochody osiagane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnosci zarobkowej lub zajec,
z podaniem kwot uzyskiwanych z kazdego tytuhi:

Wynagrodzenie ze stosunku pracy - dochod 97 245,81zl

IX.

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

Audi A4 B6 2.0 KAT - 2001 r.

X.



Zobowiazania picnic o warlosci powyzej 10 000 /lotych. w tym ..acia t̂e kredyty i
pozyczkioraz warunki, na jakich zostaty udzielone (wobec kogo, w zw.azku zjak.m
/darzeniem, w iakiei wysokosci):
Kredyt hipoteLny na rozbudow, domu mies.ka.ncgo w RBS Lutu.ow o/Ostrowck
kwocie 120 000 /». rozlozony na 157 rat.
Nadzien31.12.2017r.
- pozostalo do splaty - 47 368,00 /J.
- oprocentowanie — 3,12%

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

Ostrowek, dnia 25 kwictnia 2018r. A.^
(miejscowosc, data) (podpis)

1 Niewla^ciwe skreslic
2 Nie dotyczy dz.ialalnosci wytw6rczej w rolnictwie w zakresie produkcji roslinnej i zwierz?cej, w formie i

zakrcsie gospodarslwa rodzlnnego.
Nie dotyczy rad nadzorczych spoldzielni miesz


