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Prezesa Rady Ministrów

z dnia26lutego 2003 r.

lrĘeanft

wZÓR

nr tŻ

oŚwnDczExlrMAJĄTKowE
radnegogl§fury
Wręcza, dnia t8.12.2O18 r.
{mieiscowość}

Uwaga:

z prarłłdą§tarannego i zupełnego rłrypetnienia
do
każdei z rubrylŁ
2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znaiduĘ w kcnkrctrym przypadku zasbsorrania, nabĘ wpisać -nie dotv€zt ".
3. Osoba sktadająca oświadczenieoboriązana jest o*reślić przynależno:ść poszcząólnych składników majątkowych,
dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i rnaiątku obiętego małżeńską wspólnoścĘ maĘtkałą.
4. Oświadczenie o stanie maĘttowym dotycry majątku w kraiu i za granią.
5. Oświadczenie o stanie majątkowym obeimule również wierzytelności pienĘźne.
6. W części A oświadczenia zawarte ą infornacie jawne" w częściB eąi iŃorrnacie nieiawne dotycące adresu
zamieszkania składającego oświadczenie oraz mieisca pałożen}anierrcbomości.
1. Osoba sldadairya oświadczenie obowiązana ie§t
|

czĘŚĆA
Ja, niżĄ

podpisany(a),

AndrĘ

Krzysztof Osial

{imiona inazwisko oraz nazwisko rodowe}

urodzony(a}

:::::::

05.08.1973 r.

:*::::::::::

w

Ryki
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::::::::

{miejrce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po Zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 199o r. o samorćądzie gminnym {Dz. U. z2a17 r. poz.
1875). zgodnie 7 art. ż4h tej ustawy oświadczam, że posiadarn wchodzące w sktad rnałżeńskiej wspólności
majątkowej lub stanowiące mói majątek odrębny:
l.

Zasoby pieniężne:

- środkipieniężne zgromadzone w walucie polskiej:

131"5O00;

- środkipieniężne zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy;

- papiery wartościowe: nie

dotyczy;
na kwotę: nie dotyczy.

rlZe zmianą wprowadzoną przez § 1pkt 1rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 8 czerwca 20!7 r .
zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radnego
gminy, wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy,
osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje
administracyjne w imięniu wójta (Dz. U. poz- 1298), które weszło w życie z dniem 1 lipca 20l7 r.

l1.,,l3

ll1.Dom o powienchni: 158 m2, o wartości:3500@;
tytuł prawny: współuńasnoŚĆ małżeńska;
Z.Mieszkanie o powierzchni:45,20 ffiz , o wartości: 219000;
tytuł prawny: współwlasnośćmałżeńska;
3.Mieszkanie o powierzchni:44,ża m2, o wartości:210O00;
tytuł prawny: współurtasność małżeńska;
4.Mieszkanie o powierzńni: 55,20 ffiz, o wartości: 280000;
tytuł prawny: współwlasnośćmałżeńska;
5.6ospodarstwo rolne:
rodzaj gos@arstwa: rolniczą powierzchnia: 1,9500 ha;
o wartości: 500(F0;

rodzaj zabudowy: niezabudowane;
§ftuł prawny: wspófułłasnośćmałźeńska; l
żtego §ltułu osiągnąłem w roku ubiegĘm przychód i dochód w wysokości:nie osiągnąlem z tego tytułu
przychodu ani dochodu;
6.Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstrra: rolniczą powienchnia: 7,3ż38 ha;
o wartości:2ffi000;
rodzaj zabudowy: niezabudowane;
tytuł prawny: wtasność;
Z tego Ęltułu osiągnąłem w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:nie osignąłem z tego tytułu
przychodu ani dochodu;
7.Dwie działki o łączn§ powienchni:a,ż477 ha, o wartości 1700O0;
tytuł prawny: wspófuńasność małżeńska;
8.Działka o powierzchni: Q1693 ha, o wartości 32O0O;
tytuł prawny: własnośćrnałżonki;
9.Działka o powierzchni:a,7tW ha, o wartości 10000O;
tytuł prawny: wspó,hrtasność małżeńska;
lO.Dwie dziatki o tącznej pourierzchni: Ę2818 ha, o wartości 62000;
tytuł prawny: wspóńrłasność małżeńska;
11. lnne nieruchomości:
powienchnia: działka pod domem 4100 m2,
o wartości: l@Ofi);

tytuł prawny: .współwłasnośćmałżeńska;
ll

l.

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

udziały te stanowią pakiet większy niż 1Oa/o udziałów w spółce: nie dotyczy;
Z

tego tytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegĘm dochód w wysokości:nie dotyczy;

2. Posiadam udziały w innych spółkach handlowych

-

należy podać liczbę i emitenta udziałów: nie dotyczy;

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

lV.

l.Posiadam akc,ie w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców,
w których uczestniczą takie osoby

-

należy podać liczbę i emitenta akcji: nie dotyczy;

akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spółce: nie dotyczy;
Z

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

2. Posiadam akcje w innych spółkach handlowych
Z

-

należy podać liczbę i emitenta akcji: nie dotyczy;

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

V.

Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego)
od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków,

komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnego następujące mienie, które podlegało zbyciu

w drodze przetargu

-

należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo: nie dotyczy;

Vl.
1_,

Prowadzę działalnośćgospodarczą (należy podać formę prawną i przedmiot działalności): nie dotyczy;

- osobiście:nie dotyczy;
- wspólnie
Z

z innymi osobami : nie dotyczy;

tego tytułu osiągnąłem{ęłam) w roku ubiegĘm przychód i dochód w wysokości: nie dotyczy;

ż.Zarządzam działalnościągospodarczą lub jestem przedstawicielem pełnomocnikiem takiej działalności
(należy podać formę prawną i przedmiot działalności): nie dotyczy;

- osobiście:nie dotyczy;
- wspólnie
Z

z innymi osobami :nie dotyczy;

tego tytułu osiągnąłem{ętam} ul roku ubiegłym dochód w wysokości:nie

dołczy;

Vll.
W spółkach handlowych (nazwa, siedziba sp&ki}: nie doĘczy;

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

- jestem członkiem komisji rewizyjnej
Z

ull.

{od kiedy): nie dotyczy;

tego §ltułu osiągnąłem{ętam} w roku ubieglym dochód w wysokości:nie dotyczy;

lnne dochody osĘane z §ltułu zatrudnienia lub innej działalnościzarobkourej lub zajęą z podaniem
kwot uzyskiwanych z każdego §ltułu:
Wynagrodzenie za pracę: 4975,aO;
Dieta radnega: LAaV,86;
Prowizja sołtysa: 78Ł00;

Wynajem:2196;
Odszkodowanie: 36896;
Dofina nsowan ie: 300,00;

Wynagrodze

n

ie i świadczen ia małżon ki:. 169ż,1]

;

lx,
Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych
nalezy podać markę, model i rok produkcji):
Toyota Corolla rok produkcji2Ot7;
Hyundai lX20 rok produkcji 2011;
Ciągnik rolniczy C-360 rok produkcji 1985;
x.

Zobowiązania pieniężne o wartościpowyżej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki
oraz warunki, na jakich zostaĘ udzielone {wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości):
nie dotyczy,

powyższe oświadczenie składam świadomy{a), iż na podstawie art. 233
nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.
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§ 1 Kodeksu karnego za
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(podpis)

