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oŚWlADczENlE MĄĄTKoWE
Wójta, zastęp€y wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika j

osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej
. decyzje administracyjne w imieniu wójta1

Chróścice, dnia ż5.04,2027 r.
(miejscowość)

Uwaga i

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

2. JeŻeli poszczególne rubryki nie znaidują W konkretnym przypadku za§tosowania, naleźy Wpisać "nie dotvczv''.
3. Osoba składająca oŚwiadczenie obowiązana iest określić przynależność poszczególnych składników

majątkowYch, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością
majątkoWą.

4. ośWiadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraiu i za granicą.
5. oświadczenie maiątkowe obejmuie róWnieź Wierzyte|ności pienięźne.
6. W częŚci A oŚWiadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu

zamieszkania składaiącego ośWiadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.

czĘść A

Ja, niżej podpisany(a), PloTR ARTUR SZLAPA..........,
(imiona inazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) 24.10.7964r.,...,. .............. w OPOLU

URZAD GMlNY DoBRZEŃ WlELKl
WóJT GMlNY DoBRZEŃ WlELK|,.

(miejsce zatrudnienia, stanoWi5ko lub fLrnkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o o8raniczeniu prowadzenia działalności
gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2o1g r. poz. 239gl oraz ustawy z dnja
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2O!9 r. poz. 506), zgodnie z art- z4h tej ustawy
oŚwiadczam, Że posiadam wchodzące w skład małźeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój
majątek odrębny;

l.

Zasoby pienięźne:

- środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: BRAK

Opo!ski Urząd Wojewódzk' 
\^/ydzi,eł PńWnY i NadZOru

Wd 38 -fiĄ_ źi]?i

Eosrkl"

- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: BRAK..

- papiery WartoŚciowe: BRAK,,........
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ll.
].. Dom o powierzchni: I2o.,,,...,.m2, o WańoŚci:4o0 ooo zł, tytuł prawny: AKT WŁAsNoŚcl....,........,.,,....,.

2. Mieszkanie o powierzchni: 93 m2, o Wartości: 100 O00 z| twuł prawny: AKT WŁAsNoŚcl,
WSPÓŁWŁASNOŚĆ

3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: RoLNE....,,..,...........,... powierzchnia:12,2 ha

o wartości: 160 000 zł
rodzaj zabudowy: GosPoDARcZA,..
tytuł prawny: AKT WŁAsNoŚcl..
Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: 79 000 zł / 18 O0O zl ....,.

4. lnne nieruchomości:
powierzchnia: GARAZ o PoWlERZcHNl 18,58 m2, BUDYNEK MIESZKALNY o PoWIERZCHNI 50 m',
sToDoŁA o PoWlERZCHNl 220 m2, DZ|AŁKA o PoWlERZCHNl 40,5 a

o Wartości: 120 000 zł

tytuł praWny: AKT WŁAsNoŚc|, WsPÓŁWŁASNoŚĆ

lII.

Posiadam udziały w spółkach handIowych - naleźy podać |iczbę i emitenta udziałów:

NlE DoTYcZY ...,...,...,.,.

udziały te stanowią pakiet Większy niż 10% udziałóW W spółce: NlE DoTYcZY

Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w wysokości: NIE DoTYCZY.

lV.
Posiadam akcje w spółkach handIowych - naleźy podać liczbę iemitenta akcji:

NlE DoTYCZY....,.....,

akcje te stanowią pakiet Więksuy niż 10% akcji w spółce: NlE DoTYCZY

Z teBo tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: NlE DOTYCZY

V.
Nabyłem (nabył mój małżoneŁ z wyłączeniem mienia przynaleźnego do jego majątku odrębnego)
od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich

związków, komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnego następujące mienie, które podlegało

zbyciu w drodze przetargu - naleźy podać opis mienia idatę nabycia, od kogo: NlE NABYŁEM

Vl.
1. Prowadzę działalność gospodarczą2 (naIeży podać formę prawną i przedmiot działalności): NlE

W-\

DoTYcZY



- Wspólnie z innymi osobami NlE DorycZY ..

z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym przychód idochód w wysokości: NlE DoTyczy

2, zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem taki ej działaIności
(należy podać formę prawną i przedmiot działalności): NlE DOTYCZY ...,,....

Z tego tytułu osiągnąłem(ęła m) w roku ubiegłym dochód w wysokości: NlE DOTYCZY ,

Vll.

-jestem członkiem zarządu (od kiedy): NlE DOTYCZY

-jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): NlE DOTYCZY...,

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): NlE DOTYCZY. ,.,.,.....

Z tego tytułu osiągnąłem (ęła m) w roku ubiegłym dochód w wysokości: NlE DOTYCZY

2, W spółdzielniach:
NlE DoTYCZY ......

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): NlE DOTYCZY

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: NlE DoTYCZY

-jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): NlE DOTYCZY

-jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): NlE DOTYCZY

/ą,

* osobiście NlE DOryCZY ...........

- osobiście NlE DorycZY

- wspólnie z innymi osobami NlE DoTYczY..,...

1. W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): . NlE DOTYCZY .,...,.,.....

-jestem członkiem zarządu (od kiedy): . NlE DoTYCZY....

-jestem członkiem rady nadzorczej3 (od kiedy): NlE DoTYCZY.......

3. W fundacjach prowadzących działaIność gospodarczą:

-jestem członkiem zarządu (od kiedy): NlE DoTYCZY....,.,



Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) W roku ubiegłym dochód w wysokości: NlE DoTYCZY

Vlll.
lnne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem
kwot uzyskiwanych z każdeBo tytułu: WYNAGRoDZENIE Z TYTUŁU UMoWY o PRACĘ PRZYCHÓD
72z586,73zł, DocHÓD 778986,73 zł, WYNAGRoDZENlE ZA PRAcĘW RADZ|E PRoGRAMoWEJ LoKALNA
GRUPA DZ|AŁAN|A sToBRAWsKl Z|ELoNY SZLAK 2t5,oo zł, DoFlNANsoWANlE Do UPRAW 8 500
zł

lx.
Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych
należy podać markę, model i rok produkcji): BRAK..,.,.,.,.....

x.
Zobowiązania pienięźne o wartośc; powyżej 10 000 złotych, w tym zacią8nięte kredyty i pożyczki oraz
warunki, na jakich zostały udzie|one (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości):
KREDYT W BANKU BGZ NA KWoTĘ 80 000 zł, do spłaty 29 oo} zł, KREDYT W BANKU SPÓŁDZ|ELCZYM vV

DOBRZEN|U WIELK|M NA KWOTĘ 110 000 2ł do spłaty 62 000 żł

ł//ć{



czĘŚĆ B

Adres zamieszkania osoby składającej oświadczenie: Jawność informacji wyłączona napodstawie art,24i ustawy 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. IJ, z 2078 r.: poz,994,
1000, 7349 z pozn, zm.)

lvliejsce położenia nieruchomości wymienionych w punkcie ll części A (adres): Jawność
informacji wyłączona na podstawie art.24i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz, lJ, z 20J,8 r.: poz.994, IOO0,7349 z pózn. zm.)

frlłllĄ

powyższe oświadcżenie składam świadomy(a), iż na podstawie art. 233 § 1kodeksu karnego za podanie nieprawdy

cH RóścicE, 25.04.2021-r,
{miejscowość, data) (podpi5)

lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia Wolności.

1 Niewłaściwe skreślić.
2 Nie dotyczy działaIności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, w formie

i zakresie gospodarstwa rodzinnego.
3 Nie dotyczy rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych.


