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czĘŚĆ A                                                                                                                          \

Ja,  niżej  podpisany(a),  Mariusz JÓzef  Sak
(imiona  i  nazwisko  oraz  nbzwlsko  rodowe)

urodzony(a) 23 stycznia  1974 roku, Tomaszów  Lubelski  ,
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Telatynie,  Kierownik

(miejsce  zatrudnienia,  stenqwisko  lub funkcja)

po  zapoznaniu  się  z  przepisami  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o  ograniczeniu  prowadzenia  działalności

gospodarczej   przez   osoby   pełniące   funkcje   publiczne   (Pz.   U.   z   2017   r.   poz.   1393)   oraz   ustawy   z   dnia
s   marca   1990   r.   o   samorządzie   gminnym   (Dz.   U.   z   2ql7   r.   poz.   1875),   zgodnie   z   art.   24h   tej   ustawy
oświadczam,   że   posiadam   wchodzace   w   sktad   małżeńSkiei   wspólności   maiatkowei   lub   stanowiące   mój

majątek odrębny:

.     ''.t

1.

Zasoby pieniężne:
~ środki  pieniężne zgromadzone w walucie polskiej:  50do,00 zł

-środki  pieniężne zgromadzone w walucie obcej: n/.e ddtvczv

-papiery wartościowe: n/e dotvcz\/



11.

1.  Dom o powierzchni: ±ź2ź m2, o wartości:  25qooo,00 zł, tytuł prawny: współwłasność ......

2.  Mieszkanie o  powierzchni: n/e dotvcz`/

3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj. gospodarstwa :  użytki rolne, powierzch
o wartości:  15000,00 zł

rodzaj zabudowy:  budynki gospodarcze
tytuł prawny: współwłasność

ia: 0,55 ha fiz. -0,921 ha  przel.

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłvm  przychód  i dochód w wysokości: 2000,00 zł -500,00
zł

4.  lnne  nieruchomości:

powierzchnia: n/e dotvcz`/
o wartości

tytuł praw

111.

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

udziały te stanowią pakiet większy niż  10% udziatów w

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku  ubiegłym idochód w wysokości

akcje te stanowią  pakiet większy niż 10% akcji w Spółce:

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

V.
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r.Prowadzędriałalnośćg"podaraą2(n=tćwpo;aćformęprawnąipHedmiotdziałahostl):n/edowcz`ł

-osobiście

-wspólnie z innymi osobami

Z tego tytutu osiągnąłem(ęłam) w roku  ubiegłym  przycr!rjd i dochód w. wysokości

•...-.?.1,,."



2.  Zarządzam  działałnością  gospodarczą  lub jestem  przedstawicielem,  pełnomocnikiem  takiej  działalności

(należy  podać forrnę  prawną  i  przedmiot działalności):  n/e dotvcz\/

-osobiście

-wspólnie z innymi osobami

Z tego tytutu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości

V„.
1Współkachhandlowych(mzwa,siedzibaspółki).nmldofvcz`/

-jestem członkiem zarządu  (od  kiedy)

-jestem członkiem  rady nadzorczej  (od kiedy)

-i.estem członkiem  komisji rewizyjnej (od kiedy)

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym

2. W spółdzielniach:

-jestem członkiem zarządu  (od  kiedy)

-jestem członkiem  rady nadzorczej3 (od  kiedy)

-j.estem  członkiem  komisji  rewizyjnej (od kiedy)

w wysokości

Z tego tytutu osiągnąłem(ęłam) w roku  ubiegłym dochód w wysokości

3. W fundacjach prowadzących działalność gospodarczą:

-jestem członkiem zarządu (od kiedy)

-jestem cztonkiem  rady nadzorczej (od  kiedy)

-jestem członkiem komisji rewizyjnej (od  kiedy)

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku  ubiegłym dodhód w wysokości

Vlll.

lnne  dochody  osiągane  z  tytułu  zatrudnienia   lub  innqj  działalności  zarobkowej  lub  zajęć,  z  podaniem

kwot uzyskiwanych z każdego tytułu:
-dochód z tytułu zatrudnienia -umowa o pracę -71924,25  zł -PIT 11
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'X.

Składniki  mienia  ruchomego  o wartości  powyżej  10 000 złotych  (w  przypadku  pojazdów  mechanicznych
należy podać markę, model i  rok produkcji): samochód osobowy -volkswagen golf V z 2005 r.

X.

Zobowiązania  pieniężne  o  wartości  powyżej  10  000  złotych,  w  tym  zaciągnięte  kredyty  i  pożyczki  oraz
warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo,i w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości):  .....
-kredyt hipoteczny w BS Łaszczów na zakup dom+ i działki z zabudowaniami -170000,00 zł,

zobowiązanie  na dzień 31 grudnia  2020 r. -119600,00 zł.

czĘŚĆ 8

Adres zamieszkania osoby składającej oświadczenie

Miejsce  położenia  nieruchomości wvmienionvch W  punkcie  11  części A (adres):

Powyższe oświadczenie składam świadomy(a),  iż na podstawie art. 233  § 1  Kodeksu karnego za podanie

nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi  kara pozbawiepia wolności.

Telatyn,13  kwietnia 2021 r.
(mie/scowość,  data)

ł   Mewtaściwe  skreślić.

2   Nie  dotyczy działalności  wytwórczej  w  rolnictwle w zakresie  produkcji  roślinnej  i  zwierzęcej, w formie

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


