,

ośWIADCZENIE MAJĄTKOWE
ndncgo glnlny

wręca,

(miej§cowość)

dńial2.D4.20I7f.

Uwa8a:

l. Goba

z pmwdą,

2. Jereli pośrcreaóln€ rubryki nie bajdują w konkrehym

przypadku

składająca oświadcżmjeobowiqana jest do zgodnego
stennego i zupełnego łfpcłnienia kazdej z rubryk.

zstosowania, n.lezy wPisaĆ "nic dotyczy",
3. osoba składająca oświadcenie obowiązana j€§! okeślićprz)należ,ość
po§zczególnych składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku
odĘbncgo i majątku ob.jętćgo małżńskęwspólnością majątkową.
4, oświadczen;e o stanie mająttołym dotyczy nająlkt] !v kfaju i z, granicą.
5, oświad.*njćo stanie mają*oĘm obejmujc również wierzlelności

6, W częściA ośwjadcżeniazawane są ilfomacjc jawne, c7ĘściB zaś
informacje niejałTe dotycące adresu ramieszk.nia skladającego oświadcz€nje
orażmi€jsca lołoź€nia nieruchomości.

cZĘśćA
Ja,niżejpodpisany(a), AndEejKrzysaofo§i8l,

(ihiona i nazwisko oraz nBzwisko rodowe)

urodzony(a) 05.08.1973

r.

w Rykach

Radny Rady Miejskiej w M§rczolow;e
(mieiśceźtńóienia, §Bnowisko lllb fllnkqia)
po ,apoznaniu się z pźcpi$mi ust.tr? z dnia 8 barca ]990 r. o sfitorżądzi.
8minnym (Dz, U. ż 200l r, Nt l42, póz- 1591 otŁz20o2 r. N.23, poz.220, Nr
ó2, poz 558, Nr ] 13, poz. 984, Nr l53, poz, l27l i Nl2l4, poz, ] 80ó), zgoóie
z an. 24h lej ustaĘy oświadczaml że posiadam wchodzqcc w skład malżeńskiej
wspóIności majątkowej lub stanowiące mój majątćk odrębny:
- śrcdki pienięac z8romadzone w walucie Po]skjej:4000
_

żl

środkipieniężne7-gromadzonć w salucie obcej:nie dolyczy

.:,

-

plPiery wartoŚciowe: n;e dotyczy
....,,...,..,,..,,

II.

]. Dofi

nakŃoĘ|,.,,.,.,,

Powierżchni: I 58 tn2, o waności: 350 000 zł
§,tUłprałny: współwł9snośćmałżensła
o

2. Mieszk ie

o powierzchni| nie doly€zy

m2, o wartości| ..,..,,.-,-__*__

ryuł lBwny: ,,,,, ,
3. Go§podarstwo rolnc|
rodZj 8ospodarstwA: rolnicze, PowiePchnia: 2,09 ha
o

wattości: 500 000 zł

rodzaj zabudowy: niezrbudowana

tytułpraMy: współwłĄnośćmałżeńska.
ż te8o §tułu osiągĘłen(ęłam) w roku ubie8łym P.zychód i dochód w
łysokości:nie osiqg]ąIcm z
4. Ime ni.n,chomnści:

1e8o

tlułu dochodu

ani Pźychodu,

Powieźchnia: dzialk! pod domem - 4100 m2
o

1lL

w.ńości:l00 000 zł,

§,t!łPrawny: wsPólwła$ość małżeńska.

l,

spółkach hedlowych u udziałem gmimych osób
Pńwnyćh lub pfudsiębiorców, w których ucżcstniQą takie osoby - lależy
Podać licżbę i emitenta udzialóW:
Posiadam

udział w

,,,,,,,,,.nie dotyczy,,,,,,,,,,.,,
udzia]y te stanowią Pakiel większy niź ]0% udziałów w spółcć:
.,,.,,.,..,..,,,..,...,,,,,,.,,,,,,,,,n:e dolycży,.,,,,.,,,,,,,,,,
Z tcao lylułu osiągną|ćm(ęlam) w roku ubiegłyn dochód
.,,-,,.,......,,..,-,.,,,,,,,,...,,,,,,,.niedotyczy,,.,,,,,,,,,-,,,,,,,,,..,,-,,,

w §asokości:

2. Posiadam udziaty w innych sPolkach handlowych emirenb ud?ńłów: ,,,,.,-",,

", "

na]€zy

Podać Liczbę

i

"""""Dić dótyczy", """ ""

dochód w sysokości|
Z t€go q4ułu osią8nąłem(ęłam) w roku Dbicgh/n
nie

1v.

doty.zy,,...,,,,..,.,,.-"""""",-"""""",

handlowych z Udzialem 8mimych ośób
_
których uczstniczq takj€ osoby nalery
nie dotyczy,,.,-.,,..,-.,,,..,,.,,..,

akcje

1e

§tanowią Pakict

więkży niż I0% ak,ji w społ@: ",,niB dotyczy"-_"

dochód w wysokości:
z teeo §,rufu osiągnąłeń(ęłam) !v roku ubiegłym

i, i;",i"J,.

"łqP

-

i"ny"t

nie dotyczy...,,..,,.-..,,-,-..,,,-",__-]":,::,'-:--:"-""",
społkach hffdlowych -

cnitent! akcji:..,,..,,,-.,.,..,nie dólyćźy",,",,"",""",,,,-"",

lbie8łym dochód w wysokości|
Z tego i}tułu osią8nął€m(ęlam) w roku

v

,,.,,,..,..,,.,,,,niś dotyczJ, "

",

""" ""

ńićnls p!4nJle"znego do
r]I;bvleml6M, lnabył móJ malżonek, z ĘląJ^niem
Dsoby pra*eJ,
lli",j-łi*"'"o"t1,*.i "a skdlbu pańssa, innej oai,tło\vei
od koóunJlncj osoby
i:ilJJ';"-.";;;:;"^"i|clllego, ich zwią^o$wlub
drcd7e pżetc!gu _
k,óre-podlegaIo /biciu
od kóao:
nalezv podać opis mienia idJĘ ńabycid,

'"iińj"*i.r'ń;.r;',,

niedolycz],,,,,,,

_

Z

Ępolnic ż innymiosobd)i
Lego

dolyczy,,
rytuhl osią8!ąłem(ęłam)w roku ubie8łyn pżychód i dochód w
,, ,,.,nie

s}sokości:,], rie dorycży,,
2. Zaftądań działalnośc;ągoslodatcą

lub jsle6

pż€dsiawicielem
Pełnomocnikiem takiej dżiał.lności(nal€zy podać fomę PraWą i przedmiot
działalności):

,,,,, , ,, ,,,,,,,,,...nie
_

_

dólyczy,,,

osobiŚcie ,,.,,nic dot}czy,,

ĘPólnie

ż im)mi osobami ,, , ,,.,,.,,,nie dól}cży,
Z tego tytułu osiq8ną]€m(ęłam) w roku ubieg]yń dochód w t"śokości:

.,,,,,,,,,.,,..,nic

vlL

doĘczy,,,.,,,

łv sPółkach hand1o$fch (nazwa, siedziba §pótki) -.....,,nie dotyczy..,..,,,,,..,..,,.....

-

jćslem członkiem zaź.ądu (od kjedy): ,.,-.....,.. nie

dotyczy_-_-_--.-,--_--.

-jeslem członkiem ńdy nadzorcrej (od kiedy):,,..,.,.,....,,,, nic dotyczy.,,...,,-...,.,.

-jelr.n członkień komisj i .ewizyjDej

(od kiedy):,,,.-...... nie dolyczy,..,,..,,,.,,..,,,

Z tego tlułu óśiągnąłem(ęłarn)w roku ubiegłym dochód w wysokości| ,.,,..,.....
, ,nie do§(z},,,,,.,,,.,

.,,,

vIit,
lme dochody ośiąganez t ł!łużatnrdDienia lub innej działalnościzarobkow€j
lub r.jęć, z Podaniem klvot uzyskiwanycb z kżdćgo Ę^ułu:
wynag.odzmie 2a
Dietaradne8o

pń€ę

_

-

61 770,45żł
12 188,49 zł
] 595,00 zt

x,

składniki mieniq ncbomego o waności polyżej ] 0.000 złolych (w Prżypadku

lojrżdów me.hanicży.h Ml.ży podać markę, model i rok produkcji):
PeDgeol20? rcL Prcdlkcji ż007, ,,

,

,, ,,,,,,,,,, ,,.,,,,.,,,,,,,,

Fial Gmnde PUnLo lok podukcji 200o,, ,,

,

, ,,

cią8nik rolniczy c,360 rok produkcji ] 985,.,,,..,..,,,.,,,,...,,

x,
zobowiąZńa picniężle o wanościpowyżcj ]0.000 żłotych, w tym zrciągnię!ć
kredyty i PożTczki o@ warunki, na jaki.h rcsiały udzi€lone (wobec ko8o, w
zwiążłuz jakin zdaEniem, w jakiej wysokości):
- - --,,-,,-,-,,.,,,.,,,ni€dolyczy,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,.,.,,,,,,.,..

I

CZEścB

Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na Podstawi€ an, 233 § l
podanie nieprawdy lub atajcnie Prawdy grozi kala
Kodeksu karnego
pożbatvienia wolności.

Z

wlęcA,

|2.04-2011 l,

el

(podpis)

