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ośWADczENlE MAJĄTKoWE

wóita, la§tępey wójta, §ek,etarza gnrłny, §l(arbnika 6mify, kierownika iednostld oĘanilacYin€i BminY,

@ razosobywydającej

decyzje administracyjne w imieniu wójtal

........... Mszczonów......., dnia,.,29.04 .2022 t.
(miejscowość}

Uwaga:
1. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia

każdei z rubryk.
2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, naleŻY wPisaĆ "nie dotvczY",

3. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależnoŚĆ PoszczególnYch składników

maiątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością

maiątkową.
4. Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą,

5. oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelności pieniężne.

6. W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w częŚci B zaŚ informacje niejawne dotYczące adresu

zamieszkania sktadającego oświadczenie oraz miejsca połoŻenia nieruchomoŚci.

......,.ŁUKASZ KŁoPoToWsKl..............
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) .....12.10.1987 r,....

cENTRUM UsŁUG spoŁEczNycH W MSZcZoNoWlE, UL. GRóJEcKA 45

sTARszY sPEcJALlsTA PRACY socJALNEJ - KooRDYNAToR ......,... r"r"l!!,!",r!!tr"ll"",
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia L997 r, o ograniczeniu Prowadzenia działalnoŚci

gospodarcze j przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2OL9 r. poz. 2399| oraz ustawY z dnia

8 marca ].990 r. o samorządzie gminnym (Dz, U. z 2Ot9 r. poz. 506), zgodnie z art. 24h tej ustawY

oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólnoŚci majątkowej lub stanowiące mój

majątek odrębny:

l.

Zasoby pieniężne:

- środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: ..., ,......25 000,00 zł

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

czĘŚĆ 
^

Ja, niżej podpisany(a),

- papiery wartościowe: .1.rt.t...,...t......,.nie dotyczy .......

... na kwotę: ...........nie dotyczy............



ll,
1. Dom o powierzchni: ..nie dotyczy.... m2, o wartości: ..nie dotyczy... tytuł prawny: ....nie dotyczy............

2. Mieszkanie o powierzchni: ..nie dotyczy..m2, o wartości: ..nie dotyczy.. tytuł prawny: ..nie dotyczy,.......

3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospoda rstwa : ....................nie dotyczy............... ......., powierzchnia: .,....nie dotyczy...,
o wartości: .nie dotyczy
rodzaj zab ....nie dotyczy,.,.,...
tytuł prawny: ................. nie dotyczy...........
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: ...nie dotyczy...

4. lnne nieruchomości:
powierzchnia: ............,.. .nie dotyczy

o wartości: .. ..nie dotyczy.......

tytuł prawny .nie dotyczy

l!!.
Posiadam udziały w spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta udziałów:

nie dotyczy

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

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym dochód w wysokości: .......,.....nie dotyczy..,.

lV.
Posiadam akcje w spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta akcji:

...nie dotyczy

il; ;; ;i;;;i; il;; ;il;;i; *ńffi il;;;
...........nie dotyczy.......

Ztega tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: .. ....nie dotyczy,

V.
Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, zwyłączeniem mienia przynależnego 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 wdrodze przetargu-należy podaćopis mienia idatę nabycia, od kogo: ....nie dotyczy..,.,.,..,......,.,

Vl.
, 
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- osobiście """""",nie dotyczy""",

- wspólnie . innv*io,oiami """nie dotyczy""",

Z tego tytułu osiągnąlem(ęłam) w roku 
"ii.*rur" 

orzlchód i dochód w wYsokoŚci: "'nie dot'cz'""""""'

2. Zarządzamdziałalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, Pełnomocnikiem takiej działalnoŚci

(należy podać f"ró;il; i przedmiot óziałalności): """"""""""nie dotyczy""""""""

- osobiście nie dotyczy,

- wspólnie z innymi osobami nie dotyczy,

Zlegotytułu oriągnł.*ięiam) w 
'.or,u 

uui"gtvm dochód w wysokości: "nie dotyczy""",

l]'* rou'*ch handlowych (nazwa, siedziba spółki): "]ll]lll1l.....:.........

- jestem..łonr,ium ""il, t"O kiedy): """"""",nie dotyczy""",

- jestem człont<iem ra;;il;;;;;;j fod kiedy): ..nie dotyczy,"""",""""

_ jestem członriem to'.nirlirewizyjnej (od kiedY):..................nie dotYczY"'

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) * ,o*u uni"głVm oocnod w wysokości: ""nie dotyczy""",

2. W spółdzielniach:
""" """"nie dotyczy""",

- jestem członriem zazia, ńa kiedy): """""""nie dotyczy""",

- jestem.łonr,i" "iv 
n,J,o",ej3 (od kiedy): """""""""nie dotyczy",

_ jestem caonriem tomisjirewizyjnej (od kiedY): nie dotYczY'

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) * ,or.u""ńi.głym oocnod w wysokości: .....",nie dotyczy""""""",, """"

3" W fundaclacn prowadzących działalność gospodarczą

-jestem.,łonr.iu*,,iządu(odkiedyi...............niedotyczy.......

_ jestem .rłonr.i.* ,.dy nadzorcz"l ÓJ ti"uv): ...nie dotYczY"""' """""""""""

_ jestem.aonr.i"rn komisjirewizyjnej (od kiedy):.........,nie dotyczy""", """", ,

ry



Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 OO0 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznychIx.

należy podać markę, model i rok produkcji): ...nie dotyczy

Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 OO0 złotych, w tym zaciągn ięte kredyty i pożyczki orazx.

warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku zjakim zdarzen iem, w jakiej wysokości): ""

.nie dotyczy

\

Ztegotytułuosiągnąłem(ęłam)wrokuubiegłymdochódwwysokości:.....niedotyczy.....".

Vlll.
lnne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalnoŚci zarobkowej lub zajęĆ' z Podaniem

kwot uzyskiwanych z każdego tytułu:

.....,z tytułu zatrudnienia : la oEa,u zł- umowa o pracę""",

l

ry



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

lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności,

")

Mszczonów, 29,04,2O2Zr, " " "" ",
(miejscowość, data)

(podpis)

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

izakresiegospodarstwarodzinnego, _:___l.^^iłlrnrrh
3 Nie dotyczvl.ua n,0,o"zych spółłzielni mieszkaniowych,

ał:

czĘŚĆ B
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