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UWAGA: 

	

I. 	Osoba składająca oświadczenie obowiazana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia 
każdej z rubryk. 

2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajduja w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać „nie dotyczy-. 
3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest okreslic przynależność poszczególnych składników 

majątkowych, dochodów i zDhowiąZail do niajitkii odrehnego i majittku objętego malżenską wspólnością 
majątkową. 

4. Oświadczenie majątkowe dotczy maiatku 	kraiu i za granica 

	

5 	„.,..,k,a,„a;zeitie m ajątkowe obejmuje rowniez 	ierz.  lec ei pieniężne. 

	

, 	i 

	

6. 	W części A oświadczenia zawarte są inibrinacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu 
zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca pomżenia nieruchomości. 

CZĘŚĆ A 
()ryg rioł c, wiadczenicii znaiduje się 
w Swięłokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim 

Kielce, dnia  27. 	 2O4 ( r. 

Ja, niżej podpisany(a). Jarosław Jacek Samela 
	 dpis 

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe) 

urodzony(a) 13 sierpnia 1961r. w Starachowicach 

Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku - Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock 
,̀IWil-7 ! ,1;) lub innkeją 

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z. dnia 2 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności 

gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publicine Wł.. L. Nr 106, poz. 679. z 1998 r. Nr 113, poz. 715 i 

Nr 162, poz. 1126,i 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 samorządzie 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 oświadczam, Ze posiadani wchodzące w skład małżeńskiej wspólności 

majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny: 

1. Zasoby pieniężne: 
środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: 28847,60 zł 

— środki pieniężne „.gromad- /one w w tilucic obcej:- nic dotyczy 

— papiery wartościowe: - nic diit t:/.\ na kwotę: - nie dotycz 



11. 
1. Dom o powierzchni: 110 m2. o wartości: 100.000,00 zł tytuł prawny: współwłasność 
"). Mieszkanie o powierzchni: - nic dotyczy m2, o wartości: - nie dotyczy tytuł prawny: - nie 

dotyczy 
Gospodarstwo rolne: rodzaj gospodarstwa: -nie dotyczy, powierzchnia:- nie dotyczy 

o wartości: - nie dotyczy rodzaj zahudow: - nic dotyczy 
tytuł prawny: - nie dotyczy 
Z tego tytułu osiagnałem(cłamt w roku 1ibiet21 m przychód i dochód w wysokości: - nie 
dotyczy 

4. Inne nieruchomości: 
powierzchnia: 1683 ni2 
o wartości: 24.000,00 z1 
tytuł prawny: współwłasność 

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

udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w spółce: - nie dotyczy 
Z tego tytułu osiągn.ąłem(ełam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: - nic dotyczy 

Crygina{ oświadczenia znajduje się 
w Swiętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim 
Kielce, dnia 	  20.-(.1. r. 

P S 

Posiadam akcje w spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta akcji - nie dotyczy 

akcje te stanowią pakiet większy.  niż 10% akcji w spółce: - nic dotyczy 

Z tego tytułu osiągnąłem(ełam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: - nie dotyczy 

V. 
Nabylem(am) (nab)1mOj małżonek. r. w .łaczenicm mienia przynależnego do jego majątku 
odrębnego) od Skarbu Państwa. innej państwowej osoby prawn4 jednostek samorządu 
terytorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które 
podlegało zbyciu w drodze przetargu - nalet podać opis mienia i datę nabycia, od kogo: - nie 

dotyczy 



Oryg:nał oiw[odczenia znajduje się 
w Swiętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim 
Kielce, dnia  ZZ •CĄ 	204.c.7" r. 

s 

1. Prowadzę działalność gospodarczą - 	podac formę prawną i przedmiot działalności): 
- nie dotyczy' 

osobiście - nic dotyczy 
wspólnie z innymi osobami - nie dotyczy 

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: - nic dotyczy 

2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem. pełnomocnikiem takiej 
działalności (należy podać formę prawną i przedmiot działalności): 
— osobiście - nie dotyczy 

— wspólnie z innymi osobami - nic doi • •zy 

Z tego tytułu osiągnąłem(cłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: - nie dotyczy 

VH. 

I. \V spółkach handlowych (nazwa. sied/iha spółki): - nic doh 

.jetem członkiem zarz,idii (od kied\ , - nie (101% clx 

— jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): - nie dotyczy 

— jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy) - nic dotyczy 

7 łego tytułu osiągnałem(cłam) w roku ubiegłym dochód w w\,soko ci: - nic dotyczy 

2. W spółdzielniach: - nie dotyczy 

— jestem członkiem zarządu (od kied\,): - nic dotyczy 

— jestem członkiem 	nadzorc/ei l '' (od 1, k.•(1\ - nic do czy 

— jestem członkiem komisji rewizyjnej (ód 	- nie dotyczy 

Z tego tytułu osiągnąłem(elam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: - nie dotyczy' 

3. W fundacjach prowadzacych działalność gospodarczą: - nie dotyczy' 

jestem członkiem zarządu (od kiedy): - nic dotyczy 

— jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): - nie dotyczy 

— jestem członkiem komisji rewii:, Mej d ód L icd\ - nie dotyczy 
7 tego tylUill ()magnalem( ciąni \\ roku 	do..nod \\ \\ 	- nic do czy 



Inne dochody osiągane z tytułu /utrudnienia lub irinc działalności zarobkowej lub zajęć, i 
podaniem kwot uzyskiwanych z ka/dego t tulu: - umowa o pracę : 89.666,63/1 

dochody współmałżonka :- umowa o pracę : 38.242,84 zł 

IX. Składniki mienia ruchomego o wartoci powyżej 10 000 złotych (w przypadku pojazdów 
mechanicznych należy podać markę. model i rok produkcji): Toyota Avensis, rok produkcji -2011 
- współwłasność 

X. Zobowiązania pieniężne o \,\ artOtit: I pl) \N) lej 10 000 złotych. wt m zacitignicte kredyty i 
pożyczki oraz warunki. na  jakich został udzielone ( wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, W 

jakiej wysokości) : - nie dotycz. 

Oryginał oświadczenia znajduje się 
w Swiętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim 
Kieke, dnia  22  -  (73  	20,Y. r 
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