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Wręcza, dnia 27.04.2O22 r.
(miejscowość}

Uwaga:

1. Osoba sktadająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wyPełnienia

każdej z rubryk.
2. Jeźeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku rastosowania, naleiy wpisaĆ.nie dotyczy".

3. gsoba składająca oświadczenie obowiąrana iest określić przynaleźność poszczególnych składników maiątkowych,

dochodów izobowiązań do majątku odrębnego i ma!ątku objętego małżeńską wspólnoŚcią majątkową,

4. Oświadczenie o stanie majątkowym dotyezy majątku w kraju i za granicą.

5, Oświadcrenie o stanie rnajątkowym obejrnuj* również wierrytelności pieniężne"

6, W ceęści A oświadczenia zawarte są infcrrnacle jawne, w części B raŚ irrformacje niejawne doĘceące adresu

zamieszkania skład*jącego oświadcueni* oraz rniejs:a połoŻ*nia nieruchornoŚci.

czĘŚĆ A

Ja, niźe.j podpisany{a), A.ndrze.i Krzysztof 0siał rod. Osial
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodcwe)

urodzony{a} 05.08.1973 r. w Ryki

l(omenda Powiatowa Policji w Zyrardr:wie, Asystent Zespolu Zarządzania Kryzysowego Wydziałł Prewencji

{m!ej§ce zatrudnienia, §tanowi§ko lub funkcja)

po zapozr]aniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1§90 r, o samcrządzie gminnyrn {Dz. U. z2a17 !'. poz,

1s75), zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczanr, ze posiadarn wchodzące w skład rnałżeńskiej wspólnoŚc!

majątkowej lłlb stanowiące mó.! ffi}a;ątek odrębny:

l.
Zasoby pieniężne:
* środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej:....,.. 680000 zł;

- środki pieniężne zsrornadzone w walueie o,bcej: nie dotyczy;

- papiery WartoŚciowe: nie dotyczy;
..,.,,. na kwotę: nie dorycży.

ll-
1.Dom o powierzchni: 158 m2, o wartości: 65O000 zł;

tytuł prawny: wspótwłasność małżeńska;
Z.Mieszkanie o powierzchni:45,20 ffiz , 0 wartości: 25§000 zł;

tytuł prawny: w§półwłasność małżeńska;
3,Mieszka*ie o parivierzchni:44,2§ m2, o wańości: 2800OO zł;

tytuł prawny: wsp&urłasność rnałzeńska;

4,Mieszkanie § p§wiefzchni: 55,20 m2, o wartości: 30O000 zł;

tytuł prawny: współr*łasność małżeńska;
S.Mieszkanie o powierzchni:44,80 m", § wańOści: 280000 zł;

tytuł prawny: współwłasność rnafźeńska;
6.Gospodarstwo ro!ne:

rodzaj gospodarstwa: rolnicze, powierzchnia: 1,9500 ha;

o WartoŚci: 500000 zł;



aG

rodzaj zabudowy: niezabudowane;
tytuł prawny: wspófułasność małżeńska;
Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegĘrn przychód i dochód w wysokości: nie osiągnąłem z tego tytutu
przychodu ani dochodu;

7.6ospodarstwo rolne:
rodzaj gospoda rstwa : rol nicze, powierzchn i a: ?,3238 ha;
o wartości: 200000 zł;

rodzaj za budowy: niezabudowa ne;

tytuł prawny: własność;
Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłynr przychód i dochód w wysokości: 48OO zł ;

8 .Dwie działki o łącznej powierzchni: a,ż477 ha, o wartości 170000 zł;

tytuł prawny: współwłasność rnatżeńska;
9, Działka o powierzchni: 0,1693 ha, o wańcści 3ż000 zł;

tytuł prawny: własność małżonki;
]_0. Działka o powierzchni: 0,7].44 ha, o wańości 10O000 zł;

tytuł prawny: współił,łasność małźeńska;
1]_.Dwie działki o łącznej powierzchni: 0,2818 ha, o wartości 62000 rł;

tWuł prawnv: współwłasność małżeńska;
12.Działka o powierzchni: 0,]"385 ha, o wartości: 94000 zł;

tytuł prawny: współwłasność małżeńska;
13. lnne nieruchomości:

działka pod domem 41O0 mŻ o wańości: ]_00000 zł zabudowana budynkiem gospcdarczyrn w części
mieszkalnym o łącznej pow.75 rn2 o wartości 158000 zł

tytuł prawny; współwłasność małzeńska;

l !l"

].. Posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem gminnych csób prawnych lub przedsiębiorców,
w których uczestniczą takie osoby - należy podać liczbę i emitenta udziałów: nie dotycry;

udziaty te stanowią pakiet większy niż la% udziałów w spółce : nie dotyczy;

Z tego tytułu osiągnąłem{ęłam} w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy;

2. Posiadarn udziały w innych spólkach handlowych - należy pcdać iiczbq i erł,łitenta ł"ldziałów; nie dotyczy;

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłarn) w roku ubiegłynr dochód w wysokości: nie dotyczy;

lv.
1.Posiadam akcje w spółkach handlowych z udzialern gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców,

w których uczestniczą takie osoby - należy podać licabę i emitenta akcji: nie dotyczy;

akcje te stanowią pakiet większy niż L0% akcji w spółce: nie dotyczy;

Ztego tytułu osiągnąłem{ęłam} w roku ubiegłym dcchód lv ,łysokości: nie dotyczy;

2. Posiadam akcje w innych spółkach handlowych - nalezy podać liczbę i *mitenta akcji: nie dotyczy;

Z tego tytułu osiągną{em(ęłam} w roku ubiegĘnr dochód w wysokości; nie dotyczy;

V,
Nabyłem{am} {nabył mój lnałzonek" z wyłączeniern mienia przynależnego do jego majątku odrębnego}
od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek sarnorządu terytorialnego, ich związków,



komunalnej osoby prawnej lub związku rnetropolitalnego nestępujące mienie, które podlegało zbyciu

w drodze przetargu - należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo: nie dotyczy;

v!
1. prowadzę działalność gospodarczą (należy podać formę prawną i przedrniot działalnoŚci}: nie dotyczy;

1*

* osobiście; nie dotyczy;

- wspólnie z innymi osobami : nie dotyczy;

Z tego tytułu osiągnąłem{ęłam} w roku ubiegfym przychód i dochód w wysokoŚci: nie dotyczy;

2" Zarządzarn dziatalnością gospodarczą lub jestem przedstarvicielern pełnornocnikiem takiej działalnoŚci

(należy podać forrnę prawną i przedmiot działalności}: nie dotyczy;

- osobiścię; nie dotyczy;

- wspólnie z innyrni osobami :nie dotyczy;

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam} w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy;

vll.
W spółkach handlowych (narwa, słedziba spółki}: nle dotyczy;

* jestem czionkiem zarządu {od kiedy): nie dotyczy;

* jestenn członkiem rady nadzorczej {od kiedy}: nie dotyczy;

- jestern członkiem komisji rewizyjnej iod kiedy): nie dotyczy;

Z tego tytulu osiągnątem{ęłam} w roku tlbiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy;

vlll.
inne dochody osiągane z tytutu zatrudnienia lub innej działałności zarobkowej lub zajęć, z podaniem

kwot uzyskiwanych z każdego tytułu:
Wynagrodzenie za pracę: 86756,69 zł;

Dieta radnego: ]-413]".95 zł;

Prowizja sottysa: 4La3,20 łl;
Umowa zlecenie: 518,40 zł;

Wynajem: 37800 zł;

Wynagrodzenie rnałżonki:19859,14 zi;

lX"
Składniki rnienia ruchomego o wańości powyżej 10 000 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych
należy podać markę, model i rok produkcji):
Toyota Corolla rok produkcjiża17;
Mitsubishi ASX rok produkcji 2014;
Ciągnik rolniczy Ursr.rs 3512 rok produkcji2CIO9;
Yarnaha Virago 1100 rok produkcji 1995,
x"
Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 złotych, w tyrn zaciągnięte kredyty i pożyczki

oraz warunki, na jakich zostafu udzielone iwobec kogc, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokościi:
nie dotyczy.



Powyższe oŚwiadczenie składam świadomyia}, iż na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego za pcdanie
nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara porbarłienia wolności.

&.*r_,wręcza, ł.I,.0.U,,ł.Q. łł...
{mi§jscowość, datal {podpis)
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