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OSWIADCZENIE MAJt\TKOWE

(wg stanu na dzien: 31.12.2014 r.)
wojta, zast,pcy wojta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej

gminy, osoby zarzCldzajClceji cztonka organu zarzCldzajClcegogminnCl osobCl
prawnCloraz osoby wydajClcej decyzje administracyjne w imieniu wojta1

lancut, dnia 21 kwietnia 2015 r.
(miejscowosc)

Uwaga:
1. Osoba skladajClca oswiadczenie obowiClzana jest do zgodnego z prawdCl.starannego i zupelnego wypelnienia

kazdej z rubryk.
2. Jezeli poszczeg61ne rubryki nie znajdujCl w konkretnym przypadku zastosowania, naleiy wpisac

"nie dotyczv".
3. Osoba skladaiClca oswiadczenie obowiClzana jest okreslic przynaleznosc poszczeg61nych skladnik6w

majCltkowych, dochod6w i zobowiClzan do majCltku odrQbnego i majCltku objQtego malienskCl wsp61nosciCl
majCltkowCl·

4. Oswiadczenie majCltkowe dotyczy majCltkuw kraju i za granicCl.
5. Oswiadczenie majCltkowe obejmuje r6wniez wierzytelnosci pieniQzne.
6. W cZQsci A oswiadczenia zawarte sClinformacje jawne, w cZQsci B zas informacje niejawne dotyczClce adresu

zamieszkania skladajClcego oswiadczenie oraz miejsca polozenia nieruchomosci.

Ja, niiej podpisany(a), Marek, Edward Sobus, .
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony: 28 kwietnia 1960 r. w lancucie, zatrudniony w Spofce pod firmer "Ciepfownia lancut" Sp. z 0.0.
z siedzibq w lancucie na stanowisku Prezesa Zarzqdu .

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu silil z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 ograniczeniu prowadzenia dzialalnosci gospodarczej przez osoby pelni'l.ce
funkcje publiczne (Dz. 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'l.dzie gminnym (Dz. 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, ie posiadam wchodz'l.ce w sklad malienskiej wsp61nosci maj'l.tkowej lub stanowi'l.ce m6j maj'l.tek odrlilbny:

I.
Zasoby pieni~ine:
- srodki pieni~ine zgromadzone w walucie polskiej: nie dotyczy .



II.
1. Dom 0 powierzchni: 142 m2, 0 wartosci: 340 tys. zt, tytut prawny: matienska wsp61nosc

majqtkowa .
2. Mieszkanie 0 powierzchni: nie dotyczy, 0 wartosci: nie dotyczy, tytut prawny: nie dotyczy .
3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: nie dotyczy , powierzchnia: nie dotyczy .
o wartosci: nie dotyczy .
rodzaj zabudowy: nie dotyczy .
tytut prawny: nie dotyczy .
Z tego tytutu osiqgnqtem(~tam) w roku ubiegtym przych6d i doch6d w wysokosci: nie dotyczy .

4. Inne nieruchomosci:
a) powierzchnia: 1600 m2, dziatka rolna (tqka) .

o wartosci: 12.800 zL .
tytut prawny: wsp6mtasnosc (50 %) - majqtek odr~bny .

b) powierzchnia: 2700 m2, grunty orne .
o wartosci: 8.100 zt .
tytut prawny: wspomtasnosc (4 os6b) - majqtek odr~bny .

c) powierzchnia: 300 m2, uiytki rolne zabudowane budynkiem gospodarczym .
o wartosci: 10.000 zt .
tytut prawny: wspomtasnosc (4 os6b) - majqtek odr~bny .

d) powierzchnia: 2600 m2, sad .
o wartosci: 7.800 zL .
tytut prawny: wspomtasnosc (4 os6b) - majqtek odr~bny .

e) powierzchnia: 1400 m2, sad .
o wartosci: 4.200 zt .
tyM prawny: wsp6mtasnosc (4 os6b) - majqtek odr~bny .

D powierzchnia: 1600 m2 .

o wartosci: 4800 zt .
tytut prawny: wspomtasnosc (4 os6b) - majqtek odr~bny .

III.
Posiadam udziaty w spmkach handlowych - naleiy podacliczb~ i emitenta udziat6w: nie dotyczy .

IV.
Posiadam akcje w sp6tkach handlowych - naleiy podacliczb~ i emitenta akcji: nie dotyczy .



V.
Nabytem(am) (nabyt m6j maQonek, z wytqczeniem mienia przynaleinego do jego majqtku odr~bnego) od
Skarbu Paristwa, innej paristwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu terytorialnego, ich zwiqzk6w lub
od komunalnej osoby prawnej nast~pujqce mienie, kt6re podlegato zbyciu w drodze przetargu - naleiy
podac opis mienia i dat~ nabycia, od kogo: nie dotyczy .

VI.
1. Prowadz~ dziatalnosc gospodarczq2 (naleiy podac form~ prawnq i przedmiot dziatalnosci): nie dotyczy

2. Zarzqdzam dziatalnosciq gospodarczq lub jestem przedstawicielem, petnomocnikiem takiej dziatalnosci
(naleiy podac form~ prawnq i przedmiot dziatalnosci): nie dotyczy .
- osobiscie: nie dotyczy .

'I" . b . . d ty- wspo me z mnyml oso ami: me 0 czy .

VII.
1. W sp6tkach handlowych (nazwa, siedziba sp6tki): .Cieptownia laricut' Sp. z 0.0. z siedzibq w laricucie

- jestem cztonkiem zarzqdu (od kiedy): Prezesem Zarzqdu od: 01.10.1999 r .



VIII.
Inne dochody osiqgane z tytutu zatrudnienia lub innej dziatalnosci zarobkowej lub zaj~c, z podaniem kwot
uzyskiwanych z kaidego tytutu: .
972,80 zt - dziatalnosc wykonywana osobiscie (umowa 0 dzieto), .

IX.Sktadniki mienia ruchomego 0 wartosci powyiej 10.000 ztotych (w przypadku pojazd6w mechanicznych
naleiy podac mark~, model i rok produkcji): nie dotyczy .

X.
Zobowiqzania pieni~ine 0 wartosci powyiej 10.000 ztotych, w tym zaciqgni~te kredyty i poiyczki oraz
warunki, na jakich zostaty udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokosci):
kredyt odnawialny w Banku PKO BP SA - zadtuienie: 27.577,42 zt - wydatki na bUdow~ domu
wymienionego w cz~sci 11.1 .
zadtuienie na karcie kredytowej Citibank w Banku Handlowym: 14.734,49zt - wydatki na urzqdzenie domu
wymienionego w cz~sci 11.1 .



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 r. Nr 142,poz. 1591 z pom. zm.)

Powyzsze oswiadczenie sktadam swiadomy(a), iz na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie
nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnosci.

lancut, dn. 21.04.2015 r.
(miejscQwQSC, data)

1 Niewtasciwe skreslic.
2 Nie dolyczy dziaialnoSci wytw6rczej w rolnictwie w zakresie produkcji roslinnej i zwierz\lcej, w formie i zakresie gospodarstwa rodzinnego.
3 Nie dolyczy rad nadzorczych sp6klzielni mieszkaniowych.


