
OSWIADCZENIE MAJJ\TKOWE

wojta, zast~pcy wojta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika
jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarz~dzaj~cej i czlonka organu
zarz~dzaj~cego gminn~ osob~ prawn~ oraz osoby wydaj~cej decyzje

administracyjne w imieniu wojta 1

...Lan cut , dn ia ..22.04.2014............... r.
(miejscowosc)

1. Osoba skladaj~ca oswiadczenie obowi~zana jest do zgodnego z prawd~, starannego i
zupelnego wypelnienia kazdej z rubryk.
2. Jezeli poszczegolne rubryki nie znajduj~ w konkretnym przypadku zastosowania, naleZy
wpisac "nie dotyczy".
3. Osoba skladaj~ca oswiadczenie obowi~zana jest okreslic przynaleznosc poszczegolnych
skladnikow maj~tkowych, dochodow i zobowi~zan do maj~tku odrC(bnego i maj~tku
objC(tegomalZens~ wspolnosci~ maj~tkow~.
4. Oswiadczenie maj~tkowe dotyczy maj~tku w kraju i za granic~.
5. Oswiadczenie maj~tkowe obejmuje rowniez wierzytelnosci pieniC(zne.
6. W czC(sci A oswiadczenia zawarte s~ informacje jawne, w czC(sci B zas informacje
niejawne dotycz~ce adresu zamieszkania skladaj~cego oswiadczenie oraz miejsca polozenia
nieruchomosci.

la, nizej podpisany( a),Zbigniew J6zef Stymik. '" ,
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

Miejski Zarz~d Budynkow w Lancucie - kierownik
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

Ie
po zapoznaniu sit( z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 ograniczeniu prowadzenia
dzialalnosci gospodarczej przez osoby pelni~ce funkcje publiczne (Oz. U. Nr 106, poz. 679, z
1998 r. Nr 113, poz. 715 i Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 49, poz. 483, z 2000 r. Nr 26, poz. 306
oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz. 1806) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0

samorz~dzie gminnym (Oz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806), zgodnie z art. 24h tej ustawy
oswiadczam, ze posiadam wchodz~ce w sklad malzenskiej wsp6lnosci maj~tkowej lub
stanowi~ce m6j maj~tek odrt(bny:



I.
Zasoby pieniyzne:
- srodki pieniyzne zgromadzone w walucie polskiej: nie dotyczy .

II.
1. Dom 0 powierzchni: nie dotyczy 0 wartosci: Die dotyczy .

2. Mieszkanie 0 powierzchni: Diedotyczym2, 0 wartosci: nie dotyczy

tytul prawny: Die dotyczy

3. Gospodarstwo roIne:
rodzaj gospodarstwa: Diedotyczy powierzchDia: Die dotyczy

4. Inne nieruchomosci:
powierzchnia: Die dotyczy. 0 wartosci: Die dotyczy

III.
Posiadam udzialy w sp61kach handIowych - nalezy podac Iiczby emitenta udzia16w: .

IV.
Posiadam akcje w sp61kach handIowych - nalezy podac liczby i emitenta akcji: Die dotyczy



V.
Nabylem(am) (nabyl moj malzonek, z wyl,!czeniem mienia przynaleznego do jego maj,!tku
odrybnego) od Skarbu Panstwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorz,!du
terytorialnego, ich zwi,!zkow lub od komunalnej osoby prawnej nastypuj,!ce mienie, ktore
podlegalo zbyciu w drodze przetargu - nalezy podac opis mienia i daty nabycia, od kogo:

VI.
1. Prowadzy dzialalnosc gospodarcz'!2 (nalezy podac formy prawn,! i przedmiot dzialalnosci):



VIII.
lnne dochody osi'lgane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnosci zarobkowej lub zajyc, z

IX.
Skladniki mienia ruchomego 0 wartosci powyzej 10.000 zlotych (w przypadku pojazd6w



Zobowiqzania pIenIyzne 0 wartosci powyzej 10.000 zlotych, w tym zaciqgniyte kredyty i
pozyczki oraz warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwi'lZku z jakim zdarzeniem,



Dane zawarte w cz~sci B oswiadczenia nie podlegaj~ publikacji - zgodnie
z art. 24i ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz~dzie gminnym
(Dz.U. z 2001 T. NT 142,poz. 1591z pain. zm.)

]>OWyZSLC oS'vviadczcnic sk-tadarll s\viadorny(a), Lz na podsttl\-vic art. 233 ~ I Kodcksu karncgo za
podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnosci.

, Niewlasciwe skreSii6.
2 Nie dotyczy dzialalnosci wytworczej w rolnictwie w zakresie produkcji roslinnej i zwierzycej,

w f{)rmie izakresie gospodarstwa rodzinnego.
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