ł-

ośwrłDczENIEMAJĄTKowE

WÓjts, zastępcy wójta, sekretalza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizaeyjnej
gminy, osoby zarądmjącej i członka organu zarządmjącego gminną osobą prewną oraz osoby
wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta'

MszczoNÓw
(

ania 23.M.20t9 r.

miejscowość)

Uwaga;

1.

Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego
i zupełnęo wypełnienia każdej z rubrylr.
Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, naleĘ wpisać
- nie dotvezv".

2.

.

3.

Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest okrcśtićprzynależnośó poszczególnych
składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego
małżeńsĘ wspólnością maj ątkową.
Oświadczenie majątkowe dotyczry majątku w kĘu i za granicą.
Gświadczenie majątkowe obejmuje również wierrytelności pieniężne.
W częściA oświadczenia ząwańe są infomacje jawne, w częściB zaśinformacje niejawne
dotycące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz mĘsca położenia
nieruchomości.

4.
5.
6,

CZĘŚĆ A
Ja.niżej

podpisany(a)

urodzony(a)

29

MICIIAŁ SZYMAŃSKI

( imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe

)

§TYCZNIA1976 r.w ŻYRłRDOWIE

OŚRODEK SPORTU
1

I

REKREACJI W M§ZCZONOWIE

miejsce zatrudnięnią stanowisko lub funkcja

-

DYREKTOR

)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 2l sierpnia 1997r. o ograniczeniu prowadzenia działalności
gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U" z2a17 r. paz. 1393') oraz ustawy z dnia 8 marca
l990 r. o samorządzie grninnym (Dz" U. z201]r" poz. l875). zgodnie zart.ZĄhtej ustawy oświadczam,że
posiadam wchodzące w skład małZeńskiej wspóiności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

L
Zasoby pieniężne:
- środkipieniężne zgromadzone w walucie polskiej: 8 000 zt.

-

środkipieniężne zgromadzone w walucie obcej: nie

il.

1.

doĘcry

Dom o powierzchni: t77 mŻ, o wartości : 409.000100 zł. §rtuł pra\ilny: maĘeńska wspólność
majątkowa

ry
I

1

ż.

o wartoŚci:......... nie dotyczy

rodzaj
§ńuł

zabudowy:..

prawny

..

nie do§czy
nie doĘczy

Ztego §ńułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: ...............,.
nie dotycry

4.

Inne nieruchomości:

Powierzchnia: ......................działka budowlana

o

5.

wartości:

- powierzchnia

1058 m2

....2§000,00 zł

§rtuł prawny: maŁeńska wspólnośćmajątkowa.

ilI.
Posiadam udziały w spółkach handlowych

- naleĘ podać liczbę

i emitenta udziałów:

,........ nie dotyczy,...,.

ttdziaĘ te stanowią pakiet większy niź l0

Yo

udziałów w spółce:

nie doĘczy

Ztego §Ąułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ...."..........,
nie dotyczy

Iv.
Posiadam akacje w spółkach irandlowych

- naleĘ podać liczbę

i emitenta akcji:

nie doĘczy-

akcjete stanowiąpakietwiększy niż t0 Yoakcji w

spółce:

.....,, niedotycry

Ztego rytufu osiągnąłem(ęłanł)w roku ubiegłym dochód w wysokości: .......,.... nie doĘczy..,......

2

v.
Nabyłem(an) (nabyŁmój maŁoneĘ zwyłąezcniem mienia przynaleimego do jego majątku odrębnego)
od Skarbu Palrstwą innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich
1ub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetatgl-naleĘ
podać opis mienia i datę nabycią od kogo:
...... nie dotyczy......

\T.
1.

prowadzę działalnośćgospodarcą2 {naleĘ podać forrnę prilwną i przedmiot działalnoŚci):

--.,

nie dotyczry

- osobiście....,........... nie dotycry
wspólnie z innymi

osobami

nie

do§czy

Ztegobltufu osiągnąłem (ęłaffi) w roku ubiegĘm przychód i dochod w ryysokości: ......__..
nie dotvczv
j

2,

estem przedstawic

ie

lem. pełn omclcnikiem takiej

i przedmiot działalntlści):
nie doĘczy

-

osobiście ...

-

wspólnie z irinymi

nie

osobami

doĘcry
nie doĘczy

rv roku ubiegł.vm dochód w wysokości:
Ztego tytułu osiągnąłern(ęłałłł)

nie doĘczy

vil.
i.

W spółkach handlowych

(.

nazsva, siedziba

spółki):

kied;,,):

-

jestem członkiem zarządu (od

-

jestem członkięrn rady nadzclrczej (od

-

jestem członkiem komisji rewizyjnej (od

'

.

nie dotyczy

nie dotyczy-

kiedy):

kiedy):,

nie doĘczy

ry3

nie dotycry..:.""""""""""

l

z t"§" tyi"i;

;;il;ąi;; ir**; ; **
.,

2.

,ui"gł.y- J"il;

; ;;;"r"s"i,

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

... _ _.',

nie dotycry

W społdzielniach:
nie dotyczy

-

jestem członkiem zarządu (od

-

jestem członkięm rady nacizotczej3(
od

z

tego§*fu

.

W

nie do§cry

kiedy):

nie do§czy

jestem członkiem komisjirewią,jnej (od
kiedy):"."....,." nie

;ąńi;

i-ł-Ó ;
.

3

kieciy):..

fu

."k#6ń

do§czy

ilhód ; Ó;k-;;;i;

...

-. - - - -............ -

nie dotyczy

-

ndacjach prow ńząsy ch dzińalnaśń gospodarcą:
:

nie doĘczy

-

jestem członkiem zarządu(od

-

_jestem członkiem rady nadzorczej (ołl

-

.jestem człclnkiem komisji rewizyjnej (od

kiedy):

nie dotyczy

kiedy):

nie dotycry

kiedy):

Z tega §'tufu osiągnąłem(ęłałn)lv roku ubiegłym clochód

w.

nie doĘczy

wvsokości: ,..... nie dotvczv..

vln.
lnne dochody osiągane z §'tułu zatrurinienia lub innej
działalnościzarcbkowej lub zajęć,
z podaniem kwot ttzyskirvanych z każdega
Ętułu:

l.
2.

Umowa o pracę - 129.1693l zł.
Działalnośćwykonlłr,ana osobiście 16.E48,00 zł
-

4

II{iSZC7,DNO}Y dn ż3.04.2019 r.
Miejscowość i data

0r%,-,*t

--.......... J,........l.............

\._,/roapi,

lNiewłaściweskreślić
Nie dotyc zy óziałalnościwytwórczej rł, rolnictwie w zakresie produkcji roŚlinnej
i zwierzęcej, w formie i zakresie gospodarstwa rodzinnego
3
N ie dotyc zy r ad nadzor czy ch spółdz ielni mi eszkani o wl,c h.

2

