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1. o§oba §kładaiąca ośwladeenie obo!łiąrana j€śt do zgodnelo 2

praMą

słarann€8o | ,Up€łn€8o

wypełnlenia

każdei ż rubrył.
2. J€żeli poszcz€gólne

rubryki nie znajduią w łonkr€tnym pnypadku za§to§owania, naleł wpisać lnie dotycży''.
o§oba stładaiąca oświadczeni€ obowiązana j€śt określićprżynal€źność poszcżególnych skladnitów marątkowYch,
do.hodótł i żobotłiążańdo majątku odĘbnego i majątku objęte8o matżeńską WsŃlnoś.lą majątkową.
4. oświadlz€nie o nani€ majątkovrym dotycly majątku w &raju i ta &anię.
5. oświadeenle o stanie maiątkowym obeinui€ ńwni€ź wierzyt€lnoś.i pieniężne.
6. W cżęściA oiwiadc.enia zawarte Ę informacje iawną w częściB zaś informacie niejawne dotycrące adresu
zamiesrkania sktadaią.ep oświadcrenie o'a!:niers.a poioź€nla nleruchomoćcl.

3.

czĘśćA
Ja, niżei

podpisany(a),

urodzony(a)

05.08.1973

r.

Andrzej Krzysztof osial rod. osial
llńóna inaeisko 062 nazwisko rodowe)

W Ryki

Komenda Powiatowa PolicjiW Źyrardowie, Asystent Zespołu zażądzania Kryżysowe8o Wydziału Prewencji
imieFce z.trudni€n

a,

ninow(lo ubl!nk.ja)

po zapoznaniu się z pn€pisami Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorżądzie gminnym {Dż, U, z 2017 r. poż,
1875), zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadcżam,że posiadam Wchodzące W skład małżeński€j wspólności
fiajątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:
l,
żasobY pieniężnej

- środkipieniężne zgromadzon€

W

Walucie pohkiej:,...,.,.,,,,,_,,,. 780000 żł;

- środkipieniężne zgromadzone

W

walucie obcej: nie dotyczY;

;;;;;;;;;;;;;;;,

;,; ;;,*;;,,,,,,,., na kwotę: nie dotycży,

1)ZezmianąWprowadzonąpueż§lpkt1lożpo[ądżeniaPreżesaRadyMiniltróWżdniażacżelw.ażo17l.
zm enia]ąre8o rozpożądżenie W spraWie określen]a wzorów formu]a2y oświadcżeńmajątkowych radnego
8miiy, Wójta, .astęp.y Wójta, sekretarza gminy, skarbnlka gminy, kielownika jednostki or8aniza.yjne] 8rnlny,

osoby zar!ądla]ącej i.zionka organu zaPądzającego 8nl]nnąosobą prawną oraz oSobywydające] decVąe

.dlrnrinir.)j

e

§

inlieniU

$ójlall)/.].) po/ lż98).llr. $ćs/ło §

'\.ic

/.lnicnr l ljpcd]{)l]

l

ll.

1,Dom o powierzchni| 158 m', o wańości:350000 zł;
tytu| prawnY: Współ\łłasność
małżeńska;
2,Miesżkanie o powierzchni: 45,20 m' , o Wańości: 219000 zł;
tYtuł praWnY:WspółWłasność małżeńskaj
3,Mieszkanie o powierzchni: 44,20 m', o wartości: 210000 żł;
tytut prawny: wspó}Własnośćmalż€ńska;
4,Mieszkanie o powierzchni: 55,20 m2, o wartości:280000 zł;
tytUł prawnyI współWłasnośćmałżeńskaj
5,Mieszkanie o powi€rzchni: 44,80 m', o Wańości: 260000 zł;
tytUł prawny: Wspóń,vłasnośćmałżeńska;
6,Gospodarstwo rolne:
rodżaj 8o5podarstwaI rolnicze, powierzchnia: 1,9500 ha;
o Wartości: 500000 żł;
rodżai zabudowv: niezabudowane;
tytut prawnY: wspóh^/lasność małżeńska;
Ztego tttułU osiągnąlem W roku ubie8łym przychód idochód W wysokoś€'] nie 05iągnąłem

przychodu anidochodu;
7.Go5podarstwo rolne:

z

tego

t},tuiu

rodzaj 8o5podarstwa: rolnicle, powi€rżchnia: 2,3238 ha;
o Wartościj 200000 z1;
rodzaj zabUdowy: niezabudoWane;
tytuł prawny: własność;
Z tego tttułU osiągnąlem W loku ubieglym przychód i dochód w wysokości: 3781,32 zł -dopłatY)j
8 DWie działki o łącznej powi€rzchni: 0,2477 ha, o Wańości 170000 zl;
tytul pra\,!ny: WspóWlasność malźeń5ka;
9, Dżiałka o powierżchni:0,1693 ha, o wańości32000 żt;
t}tuł praWny: wła5nośćmatżonki;
10. Działka o powierzchni: 0,7144 ha, o Wartości 100000 Zł;
tWUł praWny: Współłłasność
małżeńska;
11.DWie dzi3łki o iącznej pow'erżchni: 0,2818 ha, o Wańości 62000 zł;
tytui praWny: wspo}własność małżeńska;
12.Dziatka o powierżchni: 0,1385 ha, o Wartości: 94000 żł;
tytul prawny: współwłasnośĆmałż€ńska;
13, lnne nieruchomości:

działka pod domem 4100 m' o Wartości: 100000 zi zabudowana budynkiem go5podarczyn] o pow,75 m'
o Wartości 150000 zl

t}tuł prawny: WspółwłasnoŚĆ małżeńska;

lll,
1, Posiadam udżiały W spółkach hand|owych z udżiałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorcóW,
W których uczestniczą takie osobY - należy podać liczbe i emitenta UdżiałóW: nie dotyczv;

Udziałyte stanowią pakietWięksży niź 10% udżialów wspołce: nie dotyczy;
Z

tego tytułu osiągnąlem(ęłam) W rok! ubiegtym dochód WWysokości: nie dotyczy;

2, Posiadam udżiały W innych spólkach
Z

handlowvch należY podać liczbę i m
€ itenta udziałów: nie dotycży;

tego tytulu osiągnąłem(ęłamiW roku ubiegłym dochód W Wysokości: nie dotyczY,

1.Posiadam akcje W społkach handlowych
W

z udżiałem8minnych osób prawnych lub

przedsiębiorcóW,

których uczestniczą takie osoby, należy podać liczbę iemitenta akcjii nie dotyczy;

akcje te stanowią pakiet Więksży niż 10% akcjiw§półce: nie dotycży;

Ztego Mułu osiągnąłem(ętam) w roku ubiegłym dochód
2. Posiadam akcje W innych społkach hendlowych
Z

tego tytulu osi€nąłem(ętam)

W

Wysokości: nie dotyczy;

-należy podać liczbę iemitenta akcji: nie dotyczy;

w roku ubiegłym dochód

W

Wysokości: nie dotyczy;

Nabyłem(am) lnabYl mój małźonek, ż W!łączeniem mienia przynależn€go

do jego majątku odrębnego)

od skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu teMorialnego, ich zWiązków,
komunalnej osoby prawnej lUb żWiążku metropolitalnego następujące mienie, które podlegało zbyciu
W drodże przetargu - naleźy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo: nie dotycży;

1. Prowadzę dżialalność8ospodarczą {należy podaćformę prawną

- osobiŚ€ie:
-Wspólnie

iprzedmiot dzialalności): nie doiyczY;

nie dotycży;
z

innymiosobami: nie doty€zy;

tego tytUtu o5iągnąlem(ęiam) W roku Ubiegłym przychód i dochód W Wysokości: nie dotycży;
2, żarżądżamdziałaInością8o5podarcżą lub]estem prżed5taWicieIem pełn o m ocn ikiem takiej dżiałainości
(naleźy podać formę prawną i prz€dmiot działalnośc|):nie dotyczY;
Z

o5obiŚcie: nie dotYczy;

-Wspólnie
Z

z innymi osobami :nie dotyczy;

tego t}łUtu osiągnąłem(ęłam) W roku ubiegłym dochód w wYsokości: nie dotYczy;

Vll,
W 5półkach handlowYch (nażWa, siedziba spółki): nie dotycży;

-jestem członkiem żarządu {od kiedy): nie dotyczy;
-jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy;
-jestem cz|onkjem komisji rewizyjnej {od kiedy): nie dotyczy;
Z

tego

trułU osiągnąlem(ęłam) w roku Ubie8łm dochód

W Wyso&ości: nie

dotyczy;

Vlll.
lnne dochody osiągane ż tytułu zatrudnienia lub inneidziałalnościzarobkowei lub zajeć, z podaniem
kwot użyskiwanych z każde8o t}łulu:
Wyna8rodzenie za pracę: 7 6294,23 żtj
Dieta radnego; 7488,73 Złj
Prowiżja sołtysa: 4259 zt;
Umowa żlecenie: 497,70 żł;

Wynajem: 29600 żł(przychód),
WYnaBrodzenie mai.onki:16531,13 zł;
Lokaty:823,25 zt-

lx.
Składniki mienia ruchomego o Wartości powYżej 10 000 złotych (W przypadku pojażdóW mechanicżnych
należy podać markę, model i rok prodUkcji):
Toyota Corolla rok produkcji2017j
Hyundai iX20 rok produkcji2011;
cią8nik rolniczy C 360 rok produkcji 1985;
x.

Zobowiążania pien;ęźne o Wartościpowyżej 10 000 żłotych,W tym zaciągnięte kredyty ipożyczk

oraz warUnki, na jakich zostały udzie|one (Wobec kogo, W zWiązku ż jakim zdarzeniem, W jakiej Wysokośc]):

Powyźsze ośWiadczenie skłźdamświadomy(a), iż na podstaw]e art, 233
nieprawdy Ub żatajenie prawdy 8rozi kara pozbawienia Wolności,

w, ę,,",

...l-4.Q-!-... 1€- Ź [ L.

§ 1 Kodeksu karne8o za

podani€
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