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PoizdÓW, dnia 19.04.2022r.

Uwaga:

1. osoba §kladająca ośWiadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdł sta]annego i zupelnego Wypełnienia kaźdej z
rubryk.

2. J€źeli poszcże8óIne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, naleźy wpisać ,.nie dowczv".

3. osoba składaiąca ośWiadczenie obowiązana jest określić prżynależność po§zcże8ólnych skladników majątkowych,
dochodów i zobowiązań do maiątku odrębnego i majątku obiętego rnałżeńską Wspólnością maiątkową.

4. ośWiadczenie o §tanie malątiowym dotycży majątku w kraju i za granią.

5, oświad.zenie o §tanie majątkowym obejmuie równieź wierzytelności pienięźne.

6, W części A oświadczenia zawańe są informacje jawn€, w części B zaś informacie niejawne doĘ.zą.e adre§u
żamie§kańia sktadaiąceto oświadczenie oraz mieisca położenia nie.uchomości.

czĘść A

,]a, niżej podpisany stanisław Wiesław Nakonieczny

Urodzony 12,12.1963r. W PoizdoWie

rolnik, radny Rady Miejskiej w Kocku

po zapoznaniu się z przepisami Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2077 r. poz.
1875), zgodnie z art.24h te.i ustawy oświadczam, źe posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności
majątkowe.i lub stanowiące mój majątek odrębny:

l,

Zasoby pieniężne:

- środki pieniężne zgromadzone W WalUcie polskiej: 150000 złotych

- środki pieniężne zgromadzone W Walucie obce.i: nie dotyczy

- papiery Wartościowe: nie dotyczy na kwotę

l)Ze zmianą Wprowadzoną przez § 1 pkt 1rozpożądzenia Prezesa RadY MinistróW z dnia 2 8 czerwca 2017 r .

zmieniającego rozporządzenie W sprawie określenia WzoróW formularzy ośWiadczeń majątkowych radnego

8miny, Wójta, żastępcy Wójta, sekretarza 8miny, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy,

osoby zarządżającej i członka organU zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby Wydającej deryzje

admlnislracylne §,lmieniu wóira (Dż U poż I298).któreWeszłowżyciezdniemllipca2017r.
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ll.

1.Dom o powierzchni| 140m2, owartości: 90000 złotych

Muł prawny: współwłasność 1/2 z osobą trzecią

2.Mieszkanie o powierzchni: nie dotyczy

Wartości: ..,..,,..,.......

3.Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: ogólne, powierzchnia: 0,82 ha o Wartości: 60000 złotych,

rodzaj zabudowy: budynek gospodarczy, 2 stodoĘ drewniane

tytuł prawny: WspółWłasność 1/2 z osobą trzecią

Z te8o tytulu osiągnąlem w roku ubiegłm przychód i dochód W Wysokości: 8573 złote netto

4. lnne nieruchomości: pole, łąka ilas

powierzchnia: 3,88 ha i0,48 ha

o Wartości; 70000 złotych

tytuł prawny: Własność

lll.

1. Posiadam udziały W spółkach handlowych z udziatem gminnych osób prawnych lub przedsiĘbiorcóW, W

których uczestniczą takie o5oby - należy podać liczbę i emitenta udziałóWI

.,,....,,...,..,.,.nie dotyczy...,,.,..,,...,,...,..,,,..,.,,

udziały te stanowią pakiet Większy niż 10% udziałów w spółce: .,,....,....,....,..,...,.

Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w wysokości: ,,.,,......,...,.,....,....,

2. Posiadam udziały w innych spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta udzjałóW:

,...,,....,,.,,,...nie dotyczy,.,......,,.,,,...,....,,,.....,

Z tego tytUłu 05iągnąłem w roku ubiegłym dochód w WysokościI

lV,

1. Posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorcóW, W których
uczestniczą takie osoby - należy podać liczbę i emitenta akcji:

,.,.......,,...,,..nie dotyczy...,.....,,...,....,.,,......,.

akcje te stanoWią pakiet Większy niż 10% akcji W spółce:

Z tego tytUłu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód W Wysokości:

2, Posiadam akcje w innych spółkach handlowych - należy podać liczbę iemitenta akcji: nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem W roku ubiegłym dochód W Wysokości:

z
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Nabyłem (nabył mój małżonek, z Wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębne8o) od skarbu
Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek 5amorządU terytorialne8o, ich związków, komunalnej
osoby praWnej lub związku metropolitalnego następujące mienie, które podle8ało zbyciu W drodze przetargu -
należy podać opis mienia idatę nabycia, od kogo:

,,,.., ,,...,.,. n ie dotyczy

Vl.

1, Prowadzę działalność gospodarczą (należy podać formę prawną i przedmiot działalności):

,,.,,,.,,, n ie dotycZy.,.,

Z tego tytułu osią8nąłem w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: ..,,,.......,.......,...,,....,,

2. Zarządzam działalnością gospodarczą lUb jestem przedstaWicielem pełnomocnikiem takiej działalności

(należy podać formę praWną i przedmiot działalności):

.,,..,,..rie dotVczV,..,.

- Wspólnie z innymi osobami ,,..,..,...,,..,,..,

Z tego tytułu osiągnąłem W roku ubiegłym dochód W Wysokości:

Vll,

W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): ......,..........,.......nie dotyczy..........,...

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

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

- jestem członkiem komisjj rewizyjnej (od kiedy): ..,,.,,.,...,,,.,,

Z tego tytułu osiągnąłem W roku ubiegłym dochód W Wysokości: .,..,.,,....,..,....,....,

Vlll,

lnne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalnościzarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot
Uzyskiwanych z każdego tytułu:

dieta radne8o: 7200 złotych

dieta delegata Lubelskiej lzby Rolniczej: 498 zlotych

lx.

składniki mienia ruchomego o Wartości powyżej 10 000 ztotych (W przypadku pojazdóW mechanicznych

naleźy podać markę, model i rok produkcji): opelVectra 2004r,

5

,U-



x.

Zobowiązanja pieniężne o Wartości powyżej 10 000 złotych, W tYm zaciągnięte kredyty i pożyczki

oraz warunki, na jakich zostały udzieIone (wobec kogo, w żwiązku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości):

..,,,..,,,,.,., n ie dotyczY

cżĘŚĆ B

Powyższe ośWiadczenie składam świadomy, iź na podstawie ań.233 § 1Kodeksu karnego za podanie

nieprawdy lub Zatajenie prawdy grozj kara pozbawienia wolności.

Poizdów, !9.04.2022r. 9".ł"G, u{jh,._,e**7
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