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i I 1 \

Uwaga: j ^mt-^-/^9^S~-j20^3 
1. Osoba skladaj^caoSwiadozeitie obowiqzarrajest do zgodnego z prawdq, starannego I zupetnego wypelnie-

nia kazdej z rubryk. 
2. Jezeli poszczegdine rubryki nie znajdujq w konkretnym przypadku 

czy::. 
nia, nalezy wpisad ..nie dotv-

3. Osoba sktedajqca oswiadczenie obowiqzana jest okreslic przynali 
kowych, dochodow i zobowieizan do majqtku odr^bnego i majqtl(^%bj§tego ma)±enskq',u^sp6 

4. Oswladczenie majqtkowe dotyczy majqtku w kraju i za granicq. 
5. Oswladczenie majqtkowe obejmuje rowniez wienzyteinosci pienii 
6. W czfSci A oswiadczenia zawarte sq informacje jawne, w cz^sci B zas infornrâ el̂ îffejavvne < 

su zamieszkania sktadajqcego oswiadczenie oraz miejsca potozenia nieruchomosci. 

majqt-
ia ma

ce adre-

CZ^SC A 

Ja, nizej podpisany(a), Zdzistaw Wojoik rod. Wqjoik, 
(imiona i nazwisko oraznazwisko rodowe) • • ' , ' 

urodzony(a) 18 pafdziernika 1956 rwZakllkowie ' • ' 
Urzqd Gminy w Zaklikowie - 37-470 Zaklik6w ul. Zachodnia 15 - Wojt Gminy Zaklikdw 

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja) 

po zapoznaniu si? z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dziata!no§ci go-
spodarczej przez osoby petniqce 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. o samorzqdzie 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 
oswiadezam, ze posiadam wchodzqce w skted matzefiskiej wspolnosci majqtkowej lub stanowiqce m6j majatek 
odr^bny: 

I. 
Zasoby pieni?±ne: 

— srodki pieni^zne gromadzone w walucie polskiej: 70 373,99 z* - mafeehska wsp6lnos6 majqtkowa 

— Srodki pieni?2ne gromadzone w walucie obcej: nie dotyczy 

— papiery wartosciowe: AVIVA polisa , Skandia ubezpieczenie moje i ±ony 
na kwot§: Igcznie 224 944,24 zl - malzenska wspolnosc maj^tkowa • -

1. Dom 0 powierzchni: 181 m^ o wartoSci: 200.000 z\i prawny: wspotwtesnosc na zasadzie mateenskiej 
wsp6ino§ci majatkowej 

2. Mieszkanie o powierzchni: nie dotyczy nf, o wartoSci: nie dotyczy tytuf prawny: nie dotyczy 

3. Gospodarstwo rolne: 

rodzaj gospodarstwa: wsp6Ine, powierzchnia: iqcznie 6,6638 ha 

o wartosci: 19.000zt ••r'^^'*^^,^:^^:,:,:-,-,:^,,-,-^..:^..^,^ *' 

rodzajzabudowy: domzpunktu II.1 :;«it;i<;-v-;:.^^^v,^^^ .i^ 

tytut prawny: 2,0938 ha wsp6hvtesno§6 na zasadzie mafeertskiej wsp6lno§ci majqtkowej, 0,71 w}asno§6 

stanowi^ca majqtek odr?bny zony, pozostate cz?§c dzierzawa - ; . 



Z tego tytutu osiqgnqtem(^m) w roku ubiegtym przyctiod i doctiod w wysokosci: przycliod 6000 zt, dochod 

4000 zt - do matzenskiej wspolnosci majqtkowej; doptata bezposrednia z UE do gruntow: 4 621,86 zt - matzenska 

wsp6lno§6majqtkowa V. 

4. Inne nieruchomosci: 

powierzchnia: lasy o powierzchni t^cznej 1,0224 ha 

o wartoSci: 7.000 zt . • • ^ ^ ^ ^--

V tytui prawny: 0,19 ha wsp6twtasno§6 na zasadzie mat±enskiej wp6lnosci majqtkowej, 0,11 ha; wtasnos6 -

majqtek osobisty; 1/5 cz?sci w dziatkach o powierzchni 2,54 ha co daje 0,508 ha wtasnos6-maj^tek osobisty; 10/32 

GZ^sci w dziatce o powierzchni 0,27 ha co stanowi 0,0844 ha wtasnosc- majqtek osobisty, pozostata cz?§c z 

powierzchni tqcznej to jest 0,13 ha stanowi majqtek osobisty ±ony 

III. 
Posiadam udziaty w spotkach handlowych — nalezy podac liczb? i emitenta udziatow: 

jeden udziat emitent "Lewiatan Detal Lublin" sp z o.o. 

udziaty te stanowi^ pakiet wi^kszy ni± 10% udziat6w w sp6tce: nie dotyczy 

Z tego tytutu osi^nqtem(?tam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci: nie dotyczy 

IV. 
Posiadam akcje w spotkach handlowych — nalezy podac liczb? i emitenta akcji: 

nie dotyczy 

akcje te stanowi^ pakiet wi^kszy n\i 10% akcji w sp6tce: nie dotyczy 

Z tego tytutu osiqgnqtem(gtam) w roku ubiegtym doclTod w wysokosci: niedofyczy '• ^ 

V. 
Nabytem(am) (nabyt moj matzonek, z wytqczeniem mienia przyna!e2nego do jego majqtku odr^bnego) od Skar-
bu Patistwa, innej paristwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu terytorialnego, ich zwiqzkow lub od ko-
munalnej osoby prawnej nast^pujqce mienie, ktore podlegato zbyciu w drodze przetargu — nalezy podac opis 
mienia i dat? nabycia, od kogo: nie dotyczy 

VI. 
1. Prowadz? dziatalnoSc gospodarczq^ (nalezy podac form? prawnq i przedmiot dziatalnosci): nie dotyczy 

— osobiscie nie dotyczy 

— wspolnie z innymi osobami nie dotyczy 

Z tego tytutu osiqgnqtem(?tam) w roku ubiegtym przychod i dochod w wysoko§ci: nie dotyczy 

2. Zarzqdzam dziatalno§ciq gospodarczq lub jestem przedstawicielem, petnomocnikiem takiej dziatalnosci 

(naleiy podac form? prawnq i przedmiot dziatalnosci): nie dotyczy 

— osobiScie nie dotyczy ^^'-^^^rvr •••^K••.:••:i^>^^i^:^:' '• 

— wspolnie z innymi osobami nie dotyczy . ; . 

Z tego tytutu osiqgnqtem(?tam) w roku ubiegtym dochod w wysokoSci: nie dotyczy - >• • .-.W ~ 

VII. 
1. W spotkach handlowych (nazwa, siedziba sp6tki): nie dotyczy 

— jestem cztonkiem zarzqdu (od kiedy): nie dotyczy ^ . 

— jestem cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy ' *' 

— jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy . 



Z tego tytutu osiqgnqtem(?tam) w roku ubiegtym docti6d w wysokoSci: nie dotyczy . ;v „ . , 
2. W spbtdzieiniachi: 

jestem jedynie cztonkiem w: Bank Spotdzielczy w Staiowej Woii, Bank Spotdzielczy Ziemi KraSnickiej, Sp6fdzielnia 
Ogrodniczo-Pszczelarska w KraSniku 

— jestem cztonkiem zarzqdu (pd kiedy): nie dotyczy 

— jestem cztonkiem rady nadzorczej^ (od kiedy): nie dotyczy 

— jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy 

Z tego tytutu osiqgnqtem(?tam) w roku ubiegtym doctiod w wysokosci: 78 zt dewidenda po opodatkowaniu -

matzenska wspolnosc majqtkowa 

3. W fundacjacti prowadzqcycti dziatalnosc gospodarczq: - -. 

nie dotyczy 

— jestem cztonkiem zarzqdu (od kiedy): nie dotyczy 

—jestem cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy 

— jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy 

Z tego tytutu osiqgnqtem(?tam) w roku ubiegtym docti6d w wysokosci: nie dotyczy 

VIII. 

Inne dochody osiqgane z tytutu zatrudnienia lub innej dziatalnosci zarobkowej lub zaj?c, z podaniem kwot 
uzyskiwanych z kazdego tytutu: z tytutu zatrudnienia 98 624,20 zt. Z tytutu um6w zlecenia 192 zt- Powyzsze 
dochody osiqgni?to za okres od 01012012 r do 31-12-2012 r. zaiiczam do matzeiiskiej wspolnosci majqtkowej 

IX. 
Sktadniki mienia ruchomego o wartoSci powy2ej 10 000 ztotych (w przypadku pojazdow mechanicznych nalezy 
podac mark?, model i rok produkcji): nie dotyczy 

X. 
Zot)owiqzania pieni?^e o wartosci powyzej 10 000 ztotych, w tym zaciqgni?te kredyty i pozyczki oraz warunki, 
na jakich zostaty udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokosci): nie dotyczy 



I 
Powyzsze oSwiadczenie sktedam swiadomy{a), iz na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu kamego za podanie nie- ^ 
prawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnoSci. 

Zaklik6w, dn. 27-04-2013 
(miejscowosc, data) ..if - v. • (podpis) 

^ Niewfasciwe skreslic. 
^ Nie dotyczy dziatelnosd wytworczej w rolnictwie w zakresie produkcji roslinnej i zwierz^ce], w formie i zakresie gospodar

stwa rodzinnego. 
^ Nie dotyczy rad nadzorczych spotdzielni mieszkaniowych. 


