
wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, 
osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną 

oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta1

....Go.szczanów....  . „30.. 04.. 2016
(miejscowość)

Uwaga:

1.Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego 
wypełnienia każdej z rubryk.

2.Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać „nie 
dotyczy".

3.0soba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników 
majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską 
wspólnością majątkową.

4.0świadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą.

5.0świadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelności pieniężne.

6.W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące 
adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.

CZĘŚĆA
Ja, niżej ŁUKASZ MICHAŁ SIEWIOR

urodzony(a ......................... 19.... września..I982r..

MIKOŁÓW

URZĄD... GMINY.. GOSZCZANÓW - WÓJT.. GMINY..GOSZCZANÓW...........................
(mieisce zatrudnienia, stanowisko lub funkcia^

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia 
działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 1997 r. Nr 106, poz. 679 z 
późn. zm.) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z 
późn. zm.) zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej 
wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

Zasoby pieniężne:
- środki pieniężne zgromadzone w walucie J.6,99'15 zł

- środki pieniężne zgromadzone w walucie ... ... nie...dotyczy

- papiery nie dot^cz^

na kwotę: nie dotyczy



m 2, 0
1. Dom 0 powierzchni: 209,2 wartości: 448.ooo£i6 ZŁ(WG.WYCENY)

tytuł współwłasność MAŁŻEŃSKA /NR.KW.SR1S/00037625/9
2. Mieszkanie 0 nie dotyczy m 2, 0 nie dotyczy

tytuł nie dotyczy
3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: nie dotyczy , nie dotyczy
0 wartości: nie dotyczy
rodzaj zabudowy: nie dotyczy
tytuł prawny: nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w nie dotyczy

4. Inne nieruchomości: 
powierzchnia; działki budowlane przenaczone na budownictw.mieszkaniowe ;
2506m2

owartości: 249.450, oozł (wg. wyceny z dnia I8.02.2014R.)

tytuł prawny: własność ŵ g_. nr_.jw j...ns_it_/ooi5

Iłl.
1. Posiadam udziały w spółkach handlowych — należy podać liczbę i emitenta udziałów:

nie dotyczy

udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w nie dotyczy

1. Posiadam akcje w spółkach handlowych — należy podać liczbę i emitenta akcji:

nie dotyczy

akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji ....................nie.. dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w



Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego 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 zbyciu w drodze przetargu — należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo:

nie dotyczy

VI.
1. Prowadzę działalność gospodarczą2 (należy podać formę prawną i przedmiot działalności):

...OSOBA...FIZYCZNA... PROWADZĄCA.. DZIAŁALNOŚĆ... GOSPODARCZĄ
.ZAKOŃCZENIE DZIAŁ.LUTY 2015r. wg.pisma WOJEWODY ŁÓDZKIEGO

-wspólnie z innymi ..................................................................nie.. dotyczy.

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w
.351.773, 91 zł - 72.025, 16 zł..ODRĘBNOŚĆ MAJĄTKOWA..

2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem pełnomocnikiem takiej 
działalności (należy podać formę prawną i przedmiot działalności):
nie dotyczy

nie dotyczy

-wspólnie z innymi „nie.. dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w nie dotyczy
nie _dotycz.

1. W spółkach handlowych (nazwa, siedziba nie... dotyczy

- jestem członkiem zarządu (od nie.. dotyczy

-jestem członkiem rady nadzorczej (od „nie... dotyczy.

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od nie...dotyczy,

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w nie dotyczy



2. W spółdzielniach:

nie dotyczy

- jestem członkiem zarządu (od „nie..dotyczy

- jestem członkiem rady nadzorczej3 (od nie..dotyczy

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od ......nie.. dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w ..nie.. dotyczy.

3. W fundacjach prowadzących działalność nie dotyczy

- jestem członkiem zarządu (od ...nie..dotyczy

-jestem członkiem rady nadzorczej (od „nie...dotyczy.

-jestem członkiem komisji rewizyjnej (od „nie...dotyczy.

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w .nie.. dotyczy..........
VIII.

Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem 
kwot uzyskiwanych Z każdego Dochody z tyt. zatrudnienia 109.333,03 zł.........

IX.
Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 złotych (w przypadku pojazdów
mechanicznych należy podać markę, model i rok audi A4 s-line 
produkcji): 2008r±-9 0 ,0 ^ 0 .2 ^ ,, ....

KOŃ WIERZCHOWY/SPORTOWY-RASA SZLACHETNA PÓŁKREW/2010r.=25.000,00ZŁ, 
OGIER ŹREBAK /-RASA SZLACHETNA PÓŁKREW /02/2016r-10.000,00ZŁ.......
MAJĄTEK ODRĘBNY



Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki 
oraz warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej 
wysokości):

POZ.l. ING BANK ŚLĄSKI KREDYT HIPOTECZNY/Z DN.30.12.2010r.INWEST.DOK.BUD. 
kwota spłaty 233.077,28 ZŁ WSPÓLNOŚĆ MAŁŻEŃSKA

POZ.2 BANK SPÓŁDZIELCZY -KREDYT/INWESTY.BUD.OŚROD.WCZAS. 
250.000,00 ZŁ ODRĘBNOŚĆ MAJĄTKOWA

POZ.3 BANK WBK KREDYT Z DN.31.08.2015r.OPR.7,99%/SPŁATA PODATKU VAT DO US 
.... 53.000,00 ZŁ/PRZEWID.DATA ZAK.KREDYT. ,2021r.ODRĘBNOŚĆ MAJĄTKOWĄ....

OBJAŚNIENIE^

OKRES KRED.30 LAT/PRZEWID.DATA ZAK.KREDYT. 2043r.KWOTA PIERWOTNA 246.960, OOzł/ 
KWOTA POZOSTAŁA DO SPŁATY 233.077,28 zł WSPÓŁ. MAŁŻEŃSKA

OBJAŚNIENIE.:
DOT.PKT.II:DZIAŁKA BUDOWLANA O POW.988m2(nr.dz.827)oraz 95m2(nr.dz.842)W 
MIEJSCOWOŚCI:????NABYTA W DN.20.02.2008r.od p.ZALEWSKIEJ MARZENY KWOTA:15 . OOOzł
AKT.NOT.REP.1335/08 NR.KSW:SR1F/00037625/9 WSPÓŁ.MAŁŻEŃSKA

OBJAŚNIENIE:POT.
PKT.IX: MIENIA RUCHOMEGO O WARTOŚCI POW.10.000,OOZŁ,UWZGL.W POPRZEDNIM
OŚW.MAJ.Z DN.2015r.ZOSTAŁY SPRZEDANE:FAKT.O NR.FV/5/2015,FV/6/2015..........
Z TEGO TYTUŁU UZYSKAŁEM PRZYCHÓD 325.536,20 ZŁ/BRUTTO W TYM VAT=60.872, 62 ZŁ



GOSZCZANÓW 30.04.2016r.
(miejscowość, data)

/


