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Zdączniki do roąorządzenia Prezesa Rady Ministtów
z dnia26 luĘgo 2003 r,

Z{alk

WZÓR

nr 1l

o§WlADEENlE M§ĄTKoWE
radnegc gminy

Wręcza,

dnia 23.fi.29t9

r.

{miejscowość}

Uwaga:

1. Osoba sklłdająca Ńwiadczenie obowiązana ie§t da zgodnego z prawdą §€rannego i zupe*nego wypełnienia
każdej z rubryk.
2. Jeżeli poszcregdne rubryki łie rnajduĘ w kcnkletrrym pr:ypądku 3a§tsowania, należy wpłsać -nie dotycrf'.
3. Osoba sktadaiąca oświadcrenie obowĘana iest o*reślćprrynależncśćposxzególnych składników maiątkorłrych,
dochodów i zobowiązań do maiątku odębnego i majątku obięrego małźeńsĘtvspdno§cĘ maĘtkową.
4. Oświadeenie § §tanie mapt*owpn ilofycry maiąt*u ut kraju i za granicą.
5. Oświadczenie o sbnie majątkowym obejmuje również rłierzytelnośGi pienięźne.
6. W częściA oświadczenia zawańe są informacie jawną w częściB zaśirrformacje niejawne do,tycące adresu
zamieszkania skhdaiącego oświadccenie oraz mieisca położenh nieruchomości,

czĘŚc A
Ja, niżej

podpisany{a},

Andrzej Krzysztof Osial
(imiona inazwisko orar nazwisko rodowe}

urodzony{a}

05.08.1973 r.

w

Ryki

Komenda Powiatowa Policjiw Zyrardowie, Asystent Zespołu Zarządzania Kryzysowego Wydziału Prewencji
{mie.i§ce żatrudnienia, stanowi5k§ lub funkcja}

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U, z2017 r, poz.
i.875}, zgodnie z art. ż4h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności
majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:
l.

Zasoby pieniężne:

- środkipieniężne zgromadzone

w walucie polskiej: 13140*0 zł;

- środkipieniężne ąromadzone w walucie obcej: nie dotyczy;

- papiery łvańościowe: nie dotyczy;
..,..,,.., na kwotę: nie dotyczy.

zmianą wprowaeizoną przez § 1pkt 1rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z cjnia ż 8 czerwca ZalJ 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
administrac!nc rv imieniu rłójta {Dz. t l. poz. ll9tl). które rvęszła lv ź;,cie z dnięm t iipca 2t1l7 r,
11Ze

.

ll.
1,Dom o powierzchni: 158 m2, o wartości: 350000 zł;
tytuł prawny: wspóhnrlasność małżeńska;

2.Mieszkanie o powierzchni:45,20 m' , o wartości: 219000 zł;
tytuł prawny: wspóiwłasnośćmałżeńska;
3.Mieszkanie o powierzchni:44,2O m2, o wańości: 210000 zł;
tytuł prawny: współwłasnośćmałżeńska;
4.Mieszkanie o powierzchni: 55,20 m2, o wartości: 280000 zł;
tytuł prawny: współwłasnośćmałzeńska;
5,Gospodarstwo ro]ne:
rodzaj gospodarstwa: rolnicze, powierzchnia: 1,9500 ha;
o wartoŚci: 500000 zł;

rodzaj zabudowy: niezabudowane;
tytuł prawny: współwłasnośćmałżeńska;
Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubieglym przychód i dochód w wysokości:łie osiągnąłern z tego tytułu
przychodu ani dochodu;
6.Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: rolnicze, powierzchnia: 2,3238 ha;
o wartości: 200000 zł;
rodzaj zabudowy: niezabudowa ne;
tytuł prawny: własność;
Z tego tytulu osiągnąłem w roku ubiegĘm przychód i dochód w wysokości: nie osiągnąłem z tego tytułu
przychodu ani dochodu;
7,Dwie działki o lącznej powierzchni: 0,2477 ha, o wartości 170000 zi;
tytuł prawny: współwłasnośćmałżeńska;
8.Działka o powierzchni: 0,1693 ha, o wartości 32000 zł;
tytuł prawny: własnośĆmałżonki;
9.Dziatka o powierzchni: a,7744 ha, o wartości 10000O zł;
tytut prawny: współwłasnośćmałżeńska;
10,Dwie działki o tącznej powierzchni: 0,2818 ha, o wartości 62000 zł;
tytuł prawny: współwłasnoścmałżeńska;
11, lnne nieruchcrności:
powierzchnia: działka pod domem 4100 m2,
o wańości:100000 zł;

tytuł prawny: .wspóiwłasnośćmałżeńska;

lll.
.1, Posiadam udziaty

w spfrŁach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsĘbiorców,
- należy podać liczĘ i emitenta udziałów: nie doĘezy;

w których ucze§tniczą takie osoby

udziały te stanowią pakiet większy niż tWń udziałów w spółce: nie dotyczy;
Z

tego tytułu osiągnąłem{ęłam} w roku ubieg{ym doehód w wysokośei: 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 akcje w sPÓłkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców,
w których uczestniczą takie osoby - nateży podać liczĘ i emitenta akcji: nie doĘczy;
akcje te §tanowią pakiet

wĘkzy niżl0%akcjiw

społce: nie dotyczy;

z tego §Ąułu osiągnątem{ęłam} w roku ubiegłyrn dochód w wysokości: nie doĘczy;

2. Posiadam akcje w innych spółkach handlcwych * należy podać liczbę i emitenta akcji: nie doĘczy;

z tego tytułu osiągnąłem{ętam) w roku ubiegfym dochód w wysokości:nie dotyczy;
V.
Nabyłem{am) (nabył mój małźoneĘz wyłączeniem mienia pnynależnego do jego
majątku odrębnego}
od Skarbu Państwa, innej Państwcwej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnegą
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 działalnoŚĆ gospodarczą (należy podać formę prawną i przedmiot działalności}:
nie dotyczy;

- osobiście:nie
-

;;,;il;

dotyczy;

;;i;;;;;

;;;;;;;;

Z tego tYtułU osią8nąłem{ęłam) w roku ubiegĘm przychód i dochód w wysokości:
nie dotyczy;

Ż, Zarządzam dzialalnoŚcią gospodarczą lub jestem przedstawicielem pełnomocnikiem
takiej działalności

(należy podać formę prawną i przedmiot działalności}:nie doĘczy;

- osobiście:nie dotyczy;

r;;;;i;;; ; ;;;il,

;;;;,;i;d",*;;;

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

Vll.
W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki}: nie dotyczy;

- jestem członkiem zarządu {od kiedy}: nie dotycay;

:il;

;;;#; ;;

;;;;"..,"i i.o i.*il; ;;; ;;;;;,;;

- jestem członkiem komisjirewizyjnej {od kiedy): nie dotyczy;
;

;;;. ;r;;i;

",-*.i"

*i-'. -ł ;

il

;';r'r* ffi * ;

;;*;;;ffi ;;;;;;;

Vlll.
lnne dochodY osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalnościzarobkowej lub zajęć, podaniem
z
kwot uzyskiwanych z każdego tytułu:
Wynagrodzenie za pracę: 68733,a9 zł;
Dieta radnego: 12830,2L zł;
Prowizja sołtysa: 4379zt;

Umowa zlecenie: 6O7,84 zl;
Wynajem

:

28800 zł{przychód);

Odszkodowanie: 36896 zł;

Wynagrodzenie małżonki:10549,]_3 zł;
Lokaty: 131_5,31 zł.

lx.
Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 złotych {w przypadku pojazdów mechanicznych
należy podać markę, model i rok produkcji}:
Toyota Corolla rok produkcjiżO!7;
Hyundai iX20 rok produkcji 2011;
Ciągnik roiniczy 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 ań. 233
nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.

wręcza, .ł.{.. P..t.,..t. i,..i.T
{miejscowość,data)

§ 1

Kodeksu karnego za podanie

ó4*ć
{podpis}

