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UWaga:

1, osoba §kładaiąca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, stal,nnego i zupełnego

wypełnienia każdei z rubryk.

2. J.żeli poszczególne rubryki nie znajdują W konkretnym przypadku zastosowania, należy wpbać ć!9
dotvcżv".

3, osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić prźynalgżność poszczególnych składników
'' iiiiti.,i;ńr, ji"ńao* i zooo-ifziri do majątku odręńnego i malątku obiętego mażeńską

wspólnością maiątkową.

4. ośWiadczenie o stanie ma!ątkowym doty.zy maiątku W kraj! i za g,anicą,

5. oświadczenie o stanie majątkowym obeimu.ie równleż wierżytelności pieniężne,

6. w części A oświadczenia zawańe są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące

adresu zamieszkafiia składające9o oświadczenii oraz miejsca położenia nieruchomości,

czĘŚÓ A

Ja, n źej podpisany(a), Andrzej osiński
(]ńlona Lnazw sko olaż nażwisko.odowe]

Ulodżony(a) 9.1i,l960l

po zapożnan u się z pTzepisami ustawyzdnia8marca1990rosamorządziegm]nnym|DzL)z2a1llpaz1815),
'zgadll 

e z al 24h te] ustawy ośWiadczam, że posiadarn Wchodżące W sklad ma]żeńsk ej Wspó ności majątkowei

ub stanow ące rnój nrajątek odrębny

l.

skiei{ Nlszczonowie
["p"" *t,udn 

"nl",.t"no"sko 
ub luńkc]a)

Zasoby p enieżne

- środk p eniężne zgrornadżone w Wa uc]e po sk]ei 218,900z1

- środk p enieżne zgromadzone w Waluc]e obce]:

- papiery Wartościowe: PoLSAD" w ]]ości4ó0 a

na kwotę] 230,000 z1

ll.

1 Dom o powerzchni

tytuł prawny: _}!,]3:!g!:

j00 nr ', o Wańości: 1]0,000ll



2, Meszkan e o powjerzchn nie Jol},c7} m 2 oWańośc] niedol}cz}

tytulprawny

3 GospodaTsiwo ro]ne

rodza]gospodarstwa] §ado*nicze pow erzchn a: 2j.l4 ha

o Wartośc: j50,000 z]

rodzaj zabudowy: chłodnią

tyt!lł plaWny \Vlaś]ro-,ić

ż 1ego tyt!łu os ągnąłem(ę]arn) za 12 rn-cy przychód dochód W Wysokośc .19] .ł00 ll i l8l 000 z]

4 inne nieluchomośc],

tytu] prawny:

llI.

1. Pos adarn udżiały W spółkach hand owych Z udz]a]em gminnych osób prawnych lUb przedsięb orcóW W któ-

rych uczestn czątakie osoby - należy podać |iczbę i em tenta !dz]ałóW

nje Jol\cz!

udz aiy te stanowią pak et Większy niż 10% udzLałóW W spółce: njc dolycż}

z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) W rokLr Ubiegłym dochód W Wysokości] ni€ dotyczy

Pos adarn udz ały w innych spółkach handIowych - należy podać iczbę i enritenta udziałóW nie dol)c7}

Z tego tytułu os ągnąłem(ęłam) W roku Ubiegłyrn dochód W Wysokośc]: nie dolyc7y

1 Posradarn akc]e W spółkach hand owych ż Lrdziałem gm nnych osób prawnych ]ub przedsiębiorcóW W któ-

rych uczestnl;żą takie osoby - na eży podac lczbe ern tenta akc]]:

Iić dot}cz)

akc]e te stanowią pakiet Więksży niż 10% akcjrW spółce nie dol}cz)



z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) W roku ubiegłym dochód w Wysokości:

2. Pośiadam akcje W innych §półkach handlowych - nalezy podać licżbę i emitenta akcji: ni€ dotyczy

ż tego tytu]u os ągnąłem(ęłam)w rokU ubiegłym dochód W Wysokości] nic dolycz}

Nabytem(am) (nabył mój małżonek, ż Wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego) od

skarb! Państwa, innej państwowej osoby prawnej, ]ednostek samorżądu terytorialnego, ich związkóW lub od

komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegało zbyciu W drodze pżetargu - należy podać

opis m en a datę nabyc]a, od kogo nic dol]cz,"

1 Prowadzę dz ała nośc gospodarcżą (należy podac jolmę prawną przednr ot dz]ała]ności) iie dolycż)

- osob ście nie dotyczv

Wśnó n e 7 innVmi ósobam] ni€ dot\!z\

Z tego tytułu osiągnąłem(ętam) W roku lrbiegiym pżychód i dochód W Wysokości] !i9j9g9lŁ

2- zaęądzań działalnością gospodarcżą lub jestem pżedstawicielem pełnomocnikień takiej działalności (na-

leży podać formę prawną i pęedmiot działalności): nię dolyczy

- osoblśc]e

, Wspó]nie ż nnym osobami

Z tego tytułu os ą9nąłem(ę]am) W rokU ubiegłym dochód W Wysokości nie dolJ,cz]

W spó]kach handlowych (nazvr'a siedż]ba spó]k )

Vll.

-jesie.n członkem zarząd! (od kiedy) ni. Llol)cz)



- iestem cżłonklem rady nadzorcże] (od k]edy) nle dotlcz}

- ]estern cżłonklem konrisii rewizy]nej (od k edy) |ie dolyc7}

z ** rra'u o. ągną'".(ę]arn) W loku ub egłym dochód W WysokoścL iic dol)cż)

lnne dochody osiągane z tylu]!

!zysk wanych z każdego tyiułu

zailudnienla lub lnnejdza]a ności zarobkowei lubZajęć z podaniern kwot

]jll8.7,1z| Djcla lalllego 73 ]] ]n-c

lx.

składnikl mLenia ruchomego o wańoścl powyże] 1o 00o złotych (w przypadku pojazdów mechan cznych na]eży

Ei]l-] j-!i:j : iir1, ,]]i,]-]k j'] l1ll]:y i,]!'ri ]i:]- Li,:],]

podać markę. mode| lrok produkcii): ]]|t] - ],

ifeco Daily rck prod. kcj1 2006r,, opryskiwacż LocĘ[A,N rók p,oduk,ji 201łr,

,opryski,racZ sadownicZ!, rok plod!kc]l -008r, ciaqnaK rol|,cZ NEti ItolLĄND-2010r

Plaifol ra oRsl rok produkcii zo tł 1',. ptutro,-u polnoc"icza rok produkcji 20l1r" brona aktywna rok produkc,]i

]0 L4l,

x,

Zobowiązania pienięźne o Wartości powyźej 1o ooo złotych, W tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz Warunki,

na jakic; zo§tały udzielone (wobec kogo, w żwiążku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości):



Powyźsze ośWiadczenie składam śWiadomy(a), lż na podstawie ań, 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie nie-
prawdy lub zatajenie prawdy grożi kara pozbawienia Wolności,

W),gnanku. 0l 06,]020 r,


