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ośwnDCzENIE MAJĄTKowE
Wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminyo kierownika jednostki organizacyjnej
gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osobY

w}ttającej decyzje administracyjne w imieniu wójta1

MSZcZoNÓw dnia 22.04.ż022 r
( miejscowość)

Uwaga:
1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego

i zupełnego wypełnienia każdej z rubryk.
2. .rezłi poo"".g.óloe rubryki nie znajdują w konkretnym prrypadku zastosowania, na|eĘ wPisaĆ

.. nie dotvczy".
3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależnoŚĆ poszczególnych

składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego

małżeńsĘ wspólnością majątkową.
4. Oświadczenie majątkowe dotycry majątku w kraju izagranicą.
5. oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelności pieniężne.

6. W części A oświadczenia zawańe są informacje jawneo w części B zaŚ informacje niejawne

dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie orazmiejsca położenia nieruchomoŚci.

CZĘŚC A

la,niżejpodpisany(a) _ MICHAŁ SZYMAŃSKI
( imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe )

urodzony(a) 29 STYCZNIA 1976 r.w Żynłnoowrn

OŚRODEK §PORTU I REKREACJI W MSZCZONOWIE _ DYREKTOR
( miejsce zatrudnienią stanowisko lub funkcja )

po zapoznaliu się z przepisami ustawy zdnia21 sierpnia I997r. o ograniczeniu prowadzenia działalnoŚci

gospódarczej przez Ósoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z2077 r.poz. 1393) oraz ustawy z dnia 8 marca

iqqb.. o samórządzie gminnym (Dz. U. z2\I7r.poz.1875), zgodnie zań.Z4htej ustawy oświadczam,że

posiadam wchodzące w skład małzeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

L
Zasoby pieniężne:
- środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: 2 000 zl,

- środki pienięzne zgromadzone w walucie obcej: nie doĘczy

- papiery wartościowe: .,.... nie doĘcry....

1. Dom o powierzchni:177 m2, o wartości : 409.000,00 ń.ry,ń prawny: maŁeńska wspólnoŚĆ

majątkowa

1

il.

na kwotę nie doĘcry........



ł{i

2. Mieszkanie o porvierzchni: ...nie doĘczy.. nl2,o rvaftości... nie doĘcz.v-... ntuł prawny nie

dotycry..

3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa ..........,.. nie doĘczy ... powierzchnia ..,...... nie do§czy.

o wartości:..... nie doĘcry

rodzaj zabudowy:.. nie doĘczy

tytuł prawny .. nie doĘcry

Ztegoq,tułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĄłn przychód i dochód w wysokości: .,.

nie doĘczy

4. Inne nieruchomości:

powierzchnia: ...działka budowlana - powierzchnia 1058 m2......

o wartości: ...25000,00 zł.......

5. ĘĄuł prawny; maźeńska wspólność majątkowa.

ilI.

Posiadam udziĄ w spółkach handlor,vyclr - należy podać liczbę i emitenta Lrdziałórv:

......... nie dotyczy......

udziĄ te stanowią pakiet rł,iększy niż 10 oń udziałow lv spółce:

nie dotycz.v-'

Z tego §.tułu osiągrląłenr(ęłałł+) w roku ubiegĘnr dochód lv w1.,sokości:

nie doĘcry........

Iv.

Posiadam akacje w spółkach lrandlowyclr - nalezy podaó liczbę i emitenta akcji:

nie doĘczy

akc.ie te stanowią pakiet większy niż 10 % akcji lv spółce:

Z tego tytułu osiągriąłem(ęłałn) w rokLr ubiegĘnr doclród w- r,vl,sokości:

nie doĘcry

2

........ nie doĘczy
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Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, zwyŁączeniem mienia przynależmego do jego majątku odrębnego)
od Skarbu Pństwa, innej pństwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków
lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu - naleĄ
podać opis mienia i datę nabycia, od kogo

nie doĘczy

vI.

1. Prowadzę działalnośc gospodarczą2 (nalezy podać formę prawną i przedrrriot działalności): ...

... nie doĘczy.......,.,.,.,.

wspólnie z innymi osobami nie doĘczy......

Ztego błufu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegĄzm przychód i dochód w wysokości:

2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestern przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej
działalrrości (rralezy podać formę prawną i przednriot działalności): ................

nie dotyczy

osobiście ...... nie doĘcry....

wspólnie z innymi osobami nie dotyczy

Z tego ty.tułu osiągnąłem(ęłałł+) w roku ubieg§m dochód w wysokości: ...

.. nie dotyczy.................

vII.

1. W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): nie doĘcry.,..

jestem członkiem zarządu (od kiedy): nie doĘcry....

_jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): ... nie doĘczy

a
J

jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): .. nie doĘcry...,



ał,

ż. W spółdzielniach:

nie dotycry

jestem członkiem zarządls (odkiedy):.. nie dotycry

jestem członkiem rady nadzorczej3( od kiedy): nie dotyczy...

jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):........,. nie doĘcry......

Ztego §,tułu osiągnąłern (ęłalff) w,roku Lrbiegłynr dochód lv wvsokości: ...,.....

nie dotyczy

3. W f-undacjach prowadzących działalność gospodarczą:

nie doĘczy

- jestem członkiem zarządll (od kiedy): nie doĘcry

jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): ..... nie doĘczy...,

jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie doĘczy....,

Ztego §tułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości: ....,. nie doĘcry

VIII.

Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub inne.j działalrrości zarobkowe.j lub zajęć.

z podaniem kwot uzyskiwanych z kazdego §tułu:

l . Umowa o pracę: 134 422^96 zł. l małżotlek - l l38,86 zl /

Ż. lnne źródła: 0 zł l n,tałzonęk-16806.58 zł /

l Działalność wykorlywana osobiście, o których mowa w aft. l 8 ustawy: 0 zł / nrałzonek l381.84

zli
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Z tego tytuŁr osiągnąłem (ęłanł) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ...,............

.... nie doĘczy......



Składniki mienia ruchomego o r.varlości porilźej 10.000 złotych (w przypadku pojazdórv

mechaniczn_r.ch nalezl,pod*ać markę. model i lok produkcji): RENAULT MBGANE,2015,
HYtNDAI i 30,2015

Zoborviązania pienięźne o wartości powyżej 10.000 złotych,.w tym zaciągnięte kredyry

i poa_cjri oraz rvarunki na jakich zóstĘ udzielone (wobec kogo, w nv\ązkll z jakim

zdarzeńęm- * jakiej rłysokośc i) ;

1.KreĄthipotecnl-RAIFFEISE'NBANKPOLSKA-BUDOWADOMU-53.033'19EUR.

afi

Ix.

x.

na montaż instalac.ji fotowoltaicznej - 38 860 ź

U/ ,
)LSZCZONOW dn. 22.01.202] r

\Iiejscorł-ość i data

1 Nierł,łaściwe skreślić
2Nie dotyc zy działalności rrrtrrórczej rr rolnictrł,ie \\ zaklesie produkcji roŚlinnej

i zlł,ierzęcej. w-formie i zaklesie gospodarstu,a rodzinnego
3 Nie doty:c zy rad nadzorczl ch społdzielni rnieszkaniowych.

5

7

Podpis


