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OŚW|ADCZENIE MAJĄTKOWE
radnego gminy

Mszczonów , dnia 2022.04.26 r
(miejscowość)

Uwaga:

1. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego

wypełnienia każdej z rubryk.

2. Jeżeli poszczegóIne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, naleŻy wpisaó ,,nie

dotvczv".

3. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest okreśIió przynależnoŚÓ poszczególnYch składników
majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego maŹeńską
wspólnością majątkową.

4. oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju iza granicą.

5. oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelnoŚci pienięŻne,

6. W części A oświadczenia zawańe są informacje jawne, w częŚci B zaŚ informacje niejawne dotYczące
adresu zamieszkania składaiącego oświadczenie oraz miejsca połoŻenia nieruchomoŚci.

czĘŚc A

Ja, niże1 podpisany(a), Andrzej Osiński

urodzony(a) 9.1 1,1960 r

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

w Cró.iec

Radnv a llacll N,l ie 
1 
sI<ie, j rv Mszczonowie

(m iejsce zatrudnienia, stanowisko lub fu nkcja)

pozapoznanlu się z przepisami ustawy zdnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz,U-z2017r,POZ-1875),

zgodnie z art,.24h tej ustawy oświadczam, ze posiadam wchodzące w skład małzeńskiej wsPolnoŚci majątkowej

lub stanowiące moj majątek odrębny:

l,

Zasoby pienięzne.

- środki pienięzne zgromadzone w walucie polskiej 438l64.1 l

- środki pienięzne zgromadzone w walucie obcej. nie dotycz 
.

nie

- papiery wańościowe ll le

1 Dom o powierzchni

tytuł prawny, W,lasnośc

na kwotę

300 m2,owańości l40.000 zi

ll.



.q

2. lVlieszkanie o powierzchni nie dot_vczl m 2 
o wartości, nic doty,cz1

nie dotyczytytuł prawny

3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa sadownicze , powierzchnia 23" l.ł ha

o wartości j_50.000 zl

rodzaj zabudowy: Chłodnie. garaze " Wlat),,

W,lasnośctytuł prawny:

ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) za 12 m_cy przychod i dochod w wysokości 43 l 500 zł i l 50.000 zł

4, lnne nieruchomości

powierzc hnia, nie doty,cz1,,

o wartosci, ltic dol1czl

tytuł prawny nie dotl,cz1,,

lll.
1, posiadam udziały w spółkach handlowych zudziałem gminnych osob prawnych lub Przedsiębiorcow, w kto-

rych uczestniczą takie osoby - należy podać liczbę i emitenta udziałów: ,

nie

udziały te stanowią pakiet większy niż 10o/o udziałów w społce: nie dotycz1,

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochod w wysokości nie dotycz1,

2. posiadam udziały w innych społkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta udz iałow: nie

nie d

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochod w wysokości nie dotyczy,

lV
.1, posiadam akcje w społkach handlowych z udziałem gminnych osob prawnych lub PrzedsiębiorcÓw, w ktÓ-

rych uczestniczą takie osoby _ nalezy podac liczbę i emitenta akcji:

l1le

akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w społce: nie dot1,,cz1,,



a(

zIego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochod w wysokości: nie dotvczv

2. posiadam akcje w innych społkach handlowych - należy podac liczbę i emitenta akcji nie dotyczy

ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie

V

Nabyłem(am) (nabył moj małzon ek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego) od

Skarbu państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związkow lub od

komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu - naleŻY PodaĆ

opis mienia i datę nabycia, od kogo nie dotyczy

Vl.

1 . prowadzę działalność gospodarcz ą (należy podać formę prawną i przedmiot działalnoŚci): nie dotYczy

- r:sobiście nie dotl"cz1

-- v,lspolnie z innym i osobami nie dotyczy

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym pzychod i dochód w wysokości: nie dotyczy

2, Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem pełnomocnikiem takiej działalnoŚci (na-

lezy podaó formę prawną i przedmiot działalności) nle

- osobiście rrie dotvczv

- wspolnie z innymi osobami nie dotyczy , . 
"

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości nie doty"cz1,

W społkach handlowych (nazwa, siedziba społki)
Vll.

- jestem członkiern zarządu (od kiedy) nie dot1",cz1"

nie



ati

nie dotyczy

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy) nie dotyczy

ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości nle

Vlll.

lnne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęc, z Podaniem kwot

uzyskiwanych z kazdego tytułu 13]r18^]2zl Dieta radnego za 12 tn-cy

lx,

Składniki mienia ruchomego o wartości powyze] 10 00o złotych (w przypadku pojazdow mechantcznych nalezy

|-c::c S-Liax 2()L6r ciagri ],-_ lli:il ,Z}r l\]Ei/l] f:,,]LLAl"]l-]

podac markę, model i rok produkcji) - 2OlI r.
| 

'rr."o 
Darly rok produkclt 2aa6r., opry skiwacz LOCHMAN rok produkcli 2aI4r

skiwacz sadowniczy rok produkcj i 2008r, clągn ik rolniczy NtrW HOLLAND-2010r
, OPrY

Platłbrnla ORSl rok prodLrkcj i 20 1.1 r.. platfbrrna poInocnicza I,ok prodLrkcj i 20 l 4r,.

x,

Zobowiązania pienięzne o wartości powyzej ,10 ooo złotych, w tym zaciągnięte kredytY i PozYczki oraz warunki,

na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokoŚci)

nie doty,czy

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):



cZĘSc B

powyzsze oswtadczenie składam swiadomy(a ), iż napodstawie art. 233§ '1 Kodeksu karnego za Podanie nie-

prawdy lub zatajenle prawdy groztkara pozbawienia wolnosci,

1l

Wv,gnallka ^2604 2022

(mie'lScowośc. data)
pis)


