
Leszkiemie, dnia 17  maja 2016 r. 
 
 

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE 
radnego gminy 

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

wypełnienia każdej z rubryk. 
2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać  

„nie dotyczy”. 
3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników 

majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską 
wspólnością majątkową. 

4. Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą. 
5. Oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelności pieniężne. 
6. W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące 

adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości. 

 
 
CZĘŚĆ A 
 
Ja niżej podpisany, Walenty Wałejko,  urodzony 14.02.1964 r. w Wiżajnach, zamieszkały w: 
Leszkiemie 7, 16-407 Wiżajny, Rolnik, Radny Rady Gminy Wiżajny, Przewodniczący Rady 
Gminy Wiżajny. 
 

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 
 z późn. zm.), zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności majątkowej 

lub stanowiące mój majątek odrębny: 

 
I. 
Zasoby pieniężne: 
-  środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: nie dotyczy 
-  środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy  
-  papiery wartościowe: nie dotyczy  
 
II. 
1. Dom o powierzchni: 200 m

2
, o wartości: 400 tys. zł, tytuł prawny: akt własności, małżeńska 

wspólność majątkowa. 
     
2a. Mieszkanie o powierzchni: 80,6. m

2
, o wartości: 320 tys. zł łącznie z komórką lokatorską  

z garażem, przynależnym udziałem w gruncie i budynku; tytuł prawny: akt własności, 
małżeńska wspólność majątkowa. 
 
2b. Mieszkanie o powierzchni: 67m

2
, o wartości: 265 tys. zł łącznie z komórką lokatorską  

z garażem, przynależnym udziałem w gruncie i budynku; tytuł prawny: akt własności, 
małżeńska wspólność majątkowa. 
 
3. Gospodarstwo rolne: 

rodzaj gospodarstwa: rolno-hodowlane - produkcja mleka, powierzchnia: 264,91 ha. 

o wartości:  13 mln zł 

rodzaj zabudowy: cztery obory, cielętnik, dwa magazyny, stodoła, spichlerz, garaż, garaż  

na maszyny; tytuł prawny: akt własności małżeńska wspólność majątkowa. 

Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: przychód: 3 072 050 zł, 
dochód: bez odliczania amortyzacji ok. 1 941 516 zł 

 
4. Inne nieruchomości: 

4a. Udział wynoszący 8060/993455 części budynku i urządzeń oraz udział wynoszący 
8060/993455 części we własności nieruchomości o obszarze 1,0166 ha. Udział wynoszący 
1/29 części we współwłasności lokalu niemieszkalnego/garażu o powierzchni użytkowej 
1084 m

2
 z którym to lokalem związany jest udział wynoszący 108400/993455 części 

budynku i urządzeń oraz udział wynoszący 108400/993455 części we własności 
nieruchomości o obszarze 1,0166 ha. Tytuł prawny – małżeńska wspólność majątkowa 

4b. Udział wynoszący 6984/290978 części budynku i urządzeń oraz udział wynoszący 
6984/290978 części we własności nieruchomości oznaczonej nr 32189/19 i 32189/21  
o obszarze 0,3282ha, 1/30 części we współwłasności lokalu niemieszkalnego - garażu 
oznaczonego Nr 6 o powierzchni użytkowej 819,80 m

2
 z tym lokalem związany jest udział 

wynoszący 81980/290978 części budynku i urządzeń oraz udział wynoszący 8198/290978 
części we własności nieruchomości oznaczonej nr 32189/21 i 22189/19  
o obszarze 0,3282. Tytuł prawny - małżeńska wspólność majątkowa. 
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III. 
1. Posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych  

lub przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby – należy podać liczbę i emitenta 
udziałów: nie dotyczy 
udziały te stanowią pakiet większy niż 10 % udziałów w spółce: nie dotyczy  
Z tego tytułu osiągnąłem  w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy 
 

2. Posiadam udziały w innych spółkach handlowych – należy podać liczbę i emitenta udziałów:  
nie dotyczy 

Z tego tytułu osiągnąłem  w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy 
 

IV. 

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: nie dotyczy 
 
Z tego tytułu osiągnąłem  w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy 
 
 

   2.  Posiadam akcje w innych spółkach handlowych – należy podać liczbę i emitenta akcji:  
nie dotyczy 

 
        Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy 
 
V.  
Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego)  

od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostki samorządu terytorialnego,  

ich związków lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu 

– należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo:  

nie dotyczy 
 
 
VI. 
1. Prowadzę działalność gospodarczą (należy podać formę prawną i przedmiot działalności):  

nie dotyczy 
- osobiście nie dotyczy  
- wspólnie z innymi osobami nie dotyczy 
 Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: nie dotyczy 
 
 
2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej    

działalności (należy podać formę prawną i przedmiot działalności): nie dotyczy 

- osobiście nie dotyczy 

- wspólnie z innymi osobami nie dotyczy 

Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy 

 

VII. 
 
W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): nie dotyczy  
jestem członkiem zarządu (od kiedy): nie dotyczy 
- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy  
- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy  
Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy 
 
 
VIII. 

Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem  

kwot uzyskiwanych z każdego tytułu: 

15 600 zł - wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Gminy – małżeńska wspólność majątkowa  
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IX. 

Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10.000 zł (w przypadku pojazdów mechanicznych  

należy podać markę, model i rok produkcji): 

 

 Samochód – Mitsubishi Outlander, 2008 r. 

 Samochód – Mitsubishi ASX – 2012 r. 

 Samochód – Nissan Qashqai 

 Ciągnik – MF4255 – 2000 r. 

 Ciągnik – Zetor 5340 – 1986 r. 

 Ciągnik – Ursus 360 – 1984 r. 

 Ciągnik – 385A – 1983 r. 

 Ciągnik – Pronar 5135 – 2007 r. 

 Ciągnik – Claas Celtis 456 – 2009 r. 

 Ciągnik – New Holland TD 5030 – 2009 r. 

 Ciągnik – Class Arion 640 Cis – 2013 r. 

 Ciągnik – Class Arion 630 – 2013 r. 

 Ładowarka teleskopowa – Manitou MLT 634 – 2008 r. 

 Kombajn zbożowy – Class Avero 160 – 2013 r. 

 Wóz paszowy Cernin 11 m
3
 

 Wóz paszowy Cernin DE 20 – 2014. 

 Rozrzutnik obornika – 4 szt. 

 Schładzalnik mleka 6000 l 

 Opryskiwacz ciągnikowy – Krukowiak 600 l 

 Przetrząsacz do trawy 

 Zgrabiarka do trawy 

 Prasa rolująca 

 Prasa rolująca Class 350 RC – 2013r. 

 Prasa kostkująca 

 Pług 4-skibowy 

 Pług obrotowy – Kverneland 150S – 2013r. 

 Owijarka do bel samo załadowcza 

 Kosiarka dyskowa 

 Kosiarka dyskowa – Class Disco 3100 F Profil – 2013 r. 

 Hala udojowa rybia ość 2x5 

 Stacja paszowa 

 Koparko-ładowarka Mikrus 

 Przyczepa do bel Pronar T-023 – 2008r. oraz 2013r. 

 Przyczepa do zwierząt T-046 – 2008r. 

 Wóz asenizacyjny – 2 szt. 

 Wóz asenizacyjny – Pichon TCI 8100 – 2013 r. 

 Przenośnik ssąco-tłoczący T 207/1 – 2013r. 

 Głębosz – CLG II Kverneland – 2013r. 

 Rozsiewacz - Amazone ZA-M 1001 Special – 2013r. 

 Agregat uprawowo-siewny – Amazone KX 3000 Super – 2013r. 

 Pług odśnieżny – Pronar PUV 2800 – 2013 r. 

 Gniotownik walcowy pneumatyczny – Rivakka – 2013r. 

 Stacja żywienia – DeLaval FP204x – 2014r. 

 Zespół pompowy – Jurop – 2014 r. 
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 Siewnik do kukurydzy – S-100  – 2013 r. 

 Kultywator ścierniskowy – Amazone Cenius 3002 Super – 2014 r. 

 Rozsiewacz nawozu – Amazone 2G-B 550 – 2014 r. 

 Karcher HDS 10/20 – 4M – 2014 r. 

 Stacja pojenia cieląt – DeLaval CF500 – 2014 r. 

 Mieszacze powietrza – DeLaval DF1300 – 2014 r. 

 Roboty udojowe VMS DeLAVAL - 3 kpt. 

 Zbiornik na mleko DXCE DeLAVAL 14 000 l, 

 

Składniki mienia ruchomego stanowią małżeńską wspólność majątkową. 

 
 
 
X. 
Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10.000 zł, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki  
oraz warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem,  
w jakiej wysokości):  
 

1. Agencja Nieruchomości Rolnych Suwałki – zakup ziemi – rocznie 10 310 zł  – pozostało  
41,44 tys.zł 

2. Agencja Nieruchomości Rolnych Suwałki – zakup ziemi – rocznie 9 6110 zł  – pozostało  
48,3 tys. zł 

3. Agencja Nieruchomości Rolnych Suwałki – zakup ziemi – rocznie 14 310 zł  – pozostało  
100,1 tys. zł 

4. BGŻ BNP PARIBAS o/EŁK – obora + maszyny – kwartalnie 10 tys. zł  – pozostało 70 tys. zł/ 
linia MR 

5. BGŻ BNP PARIBAS o/EŁK – wyposażenie obory – kwartalnie 2 920 zł – pozostało  
23,34 tys. zł / linia MR 

6. BGŻ BNP PARIBAS o/EŁK – zakup ziemi – kwartalnie 3 380 zł – pozostało 165 550  zł / linia 
Ngr 

7. BGŻ BNP PARIBAS o/EŁK – kredyt w rachunku bieżącym – zakup środków do produkcji 
rolnej z linii Agro-Ekspr. – Kwota 997 tys. zł – spłata jednoroczna w 2017 r. - odnawialny. 

8. BGŻ BNP PARIBAS o/EŁK- kredyt budowlany mieszkaniowy na nabycie lokalu mieszkalnego 
przy ul. W. Polskiego o nr bud. 4, 16-400 Suwałki – miesięcznie 1 100 zł – pozostało  
154,8 tys. zł – do 2027 r. 

9. Class Financial Servieces SAS sp. Akc. – zakup kombajnu i kosiarki dyskowej – półrocznie  
35 tys. zł– pozostało 220 tys. zł. 

10. BGŻ BNP PARIBAS o/EŁK – zakup maszyn – kwartalnie od 31.03.2015 r. po 9 800 zł – 
pozostało 481 tys. zł / linia inwest. n.NT 

11. BGŻ BNP PARIBAS o/EŁK – zakup maszyn – kwartalnie od 30.09.2015 r. po 5 800zł – 
pozostało 295 tys. zł  / linia inwest.  n. NT. 

12. BGŻ BNP PARIBAS o/EŁK – częściowa spłata zobowiązania z tytułu pod VAT od inwestycji  
i zakupu maszyn – 74 tys. zł  – spłata jednorazowa w 2016 r. – kredyt rewolwingowy 

13. BGŻ BNP PARIBAS o/EŁK – zakup maszyn, modernizacja budynków – 155 rat, spłata  
od 30.10.2016 r. po 8 230 zł – pozostało 1 292 000 zł / linia inwest. n.NT  

14. BGŻ BNP PARIBAS o/Ełk - kredyt obrotowy w ROR, kwota 44 200 zł, spłata jednorazowa  
w 2016 r. - kredyt odnawialny. 

15. BGŻ BNP PARIBAS o/EŁK - kredyt inwestycyjno-komercyjny, budowa obory i silosów, kwota 
4 399 600 zł, spłata do 2030 r.; forma spłat - raty kwartalne. 

16. BGŻ BNP PARIBAS o/EŁK - kredyt inwestycyjno-komercyjny, wyposażenie obory i budowa 
silosów, drogi dojazdowej, placów manewrowych, 2 200 000 zł, spłata do 2030, forma spłaty - 
raty kwartalne. 

17. BGŻ BNP PARIBAS o/EŁK - na działalność bieżącą - kwota 82 000 zł. 
 

Zobowiązania stanowią małżeńską wspólność majątkową. 
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CZĘŚĆ B 
 
Adres zamieszkania osoby składającej oświadczenie:  
 
 
Miejsce położenia nieruchomości wymienionych w punkcie II części A (adres): 
1.  

2a. 

2b.  

3.  

4.  

4b.  

 
 

 
Powyższe oświadczenie składam świadomy, iż na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego  
za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności. 
 
 

 


