
OśWIADCZENIE MAJĄTKOWE
wójta, zastępcy wójla, §ekretarza gminyl skarbnikA gminy, kierownika jedno§tki organizacyjnej
gminy, osoby zaP4dzającej i czlonka organu zarądzającego gminną o§obą prawną oraz osoby

wTdającej decyzje administracyjne w imieniu wójtal

MsZCzoNó\ł dnia 2J.0,1.2020 r,

Uwaga:
1, Osoba śkładająca oświadczenie obowiązana je§t do zgodnego z prawdąt starannego

i zupełnego łTpelnienia kazd€j ż rubryk
2. Jeżeli po§zczególne rubryki nie żnajdują w kookretnym przypadku za§to§owania, naleł wpisać

- nie dotvczv".
3. o§oba sldadająca oświadcz€nie obowiązana je§t określić przynależność pośzczególnych

§kIadników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego
maIżeń§ką w§pólnością majątkową.

4. oświadczenie majątkow€ dołczy majątku w kraju i za granicą.
5. oświadczenie majątkowe obejmuje równieź wieźyt€lności pienięźn€.
6. w części A oświadcz€nia zawańe §ą informacje jawne, w części B zaś informacje ni€jawne

dołcżące adre§u zamie§zkania skladającego oświadczenie oraz mi€jśca poloż€nia
nieruchomości.

CZĘŚC A

Ja, niżej podpisany(a) MICHAŁ SZYMAŃSKI
( iniona i nż\śko oraż nź$]sko lodos,e ]

urod/on)(a) 29 sTYcZ\lA l9-o r.s Ź\ RĄRDo\Ą lI

OŚRODIK SPORTU I REKRIACJI W MSZCZONOWIE - DYREKTOR
( miEsce żatLudliclia. śtanorrisko lub lunkc.]a )

po zapozn an iu się Z pźepisanri Ll stawy ż dn ia 2 ] s ielpn ia l 997l, o ogran iczęn ill prowadzen ia dżiałalności
gospodarczej przezosoby pehiące lunkcje publi.zne (Dz. L). z20I1 l. poz, l]9])ol:lzusta§yzdnia8 malca
l990 r, o salrrorządzie gminnym (DZ, U, ż 20t7r, poz. l875), Zgodnie z ań, 24h tej ustawy oświadczań, żę
posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspó]tlości majątkowei lub slanowiące mój mająlek odlębny:

l.
ZaSoby picniężne:
_ środki pieniężne zgIolnadzone w walucie polskiei: 3 000 zł.

- środki pieniężne zg,omadzone w walucie obcei; nie dołczy

l, Donr o powierzchni: 177 nr], o NaŃości : :109.000,00 Zł. t}tuł plawDy: nałżeńska ł,spóIność
mająlko§a

Il.

L.-/''



2. Mięsżkanieopowierzchni:,.,nicdotyczy..n],owadości",niedotyczy",t},tułpraNn}nie
dotyczy..

Gospodalstwo ro]ne:

roLlzaj sospoclarstwa .,,,..,..,-., nie dotyczy,..,..,,. . ,...,.,., potvieżchnia """", ni€ dotyczy,

Z tego t}lLrh osiągnąłeln(ęłaiłt) w loku ubiegłym plżychód i dochód w wysokości: """"""""

l ]nncll]clLrcl!orllo§.i]

Policrzchnil:. .,., .,, ..,d7ilrlkżrbud0r11trnł po\\ierzchnia l058nl]

o Waftości: 25000.00 zl,

5, t}tuł pra\ł]l}: małżeń§ka §§pólność majątkowa,,,.,,..,..",

lll.

Posiadam UCjZia]y w sPółkach handlo\!}ch , należy podać liczbę i errriteDta Udzia]óW:

,,,,,,, nie dol]czy,

udziaj)'te stano*,ią pakiet rviększy niż 10 % udżialó§ w Spó]ce: """""

Iv.

Posiadanr akacje w spółkach handlorvych - nalezy podlć liczbę i emitcnta akcjii

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

akcje te stanowią pakiet lviększy niż ] 0 % akcii w spólce: ,,,,,,,.,,. " "

Z tego t)tułu osiągnąłem(9łfin) w roku ubiegł}m doclród W wysokości:

nie doĘczy.,..,,.,..,..,.,,,.

,,,,...,.,,- nie doĘczy.,,..,,.,

Il ----'7.///

o \łaltości:.,,..,,,. nie



(

Nabyłem(alł) (nabył nój rrrałżonek. z rvyłączenienl nięnia przyna]eżlego do.jego maiątku odfębnego)
ocl Skarbll Państwa, ilnej pańStwowej osoby pIewnej,jedlostek salnolządu telyolialnego. ich związków
lub od komunaliej osoby pmwltąi następujące lnienie. którc podlegalo zbyciu \ł drodze przetargu należy
podac oDi, , iellia i da|ę llab\ci". od koio ,,, ,,,,,,,,,,.,,.,,,,,,,,.,,

...,.,..,,..,,...,,.., nie dotvczv,.,,.,,,,,,.,,,.,,,,,,,.,,,,,,,.,,

vL

l, lł1)\\adzę dżialxlnośc 9ospoda|cza]{nalczr l]odać tbflllc l]la\n.l il]l7edrlliot d7ialalnośCl) ,,

,, llil dltr rrr

ostlbiscic,,,,,,,,,,,,,,.,,,.,,,., nicdot]cz}

Z tego tytlllu osiągnąłem (ęłałłł) w loku ubiegłyn pżychód i dochód w lvysokości: ,..,,..,,,

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

2. Zarządzan działalnością gospodarcZą l bjesten] pżedsta\!icielen. pehronocnikiem takiej
dżiałalności (należy podać iolmę pra\\,llą i przedlniot dzia]ainości):

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

- osobiście .,,,_.,,..,,,.,,,,,_.,,,.,,,,,,_.,,..,,..,,. nie dotyczy..,..,,.,...,....,...,,....

- wspólDię z i lymi osobanri ,...,,..,..,,.. nie dotyczy.,...,..,,..,...,..,,..,,..,,.,..,,..,,.,,..,..,,..,.;..

.... ,.... ,.:...

Z tego t),tułu osiągnąlem(ęłam) w roku ubieg§m doclród w wysokości: ..,,,......,,..,-..,,-.,,,-.,,.,,

_. . _. ,_..,..,, nie dołczy

V.

1. W spółkach handlowych ( nazwa, siedżiba spółki): ,,..,,.,,,., nie dotyczy.,,,_,,,_.,,,_.,,.,,_.,,

- iesteln czlon(ielll 7lll7lldU (xl kied))] ,.,,,..,..,,..,,..,, ni€ dot},cz},,,.,,,,.,,,.,, .,,,,.,,.,,,,.

, jestęln czlonkięm rady nadZorczei (od kiedy): .,..,,,.,,.., nie dotyczy.

.,''..

jestenr członkiem konisji reuriżrnej (od kiedy); ,,,,,,,,.,,,,, nie dotyćzy



Z tego t}.tulu osiągną]em (ę+e§}) *,rcku ubiegłym dochód w rvysokości: ..

2, W spóldzielniach:

jeSlcnr c7k)nkicln lad} nadlolcZej]( od kied))] .,,.. ,. ni! dot}czr,.,,, ,,,

.icncnr c7lonki.nr knnlisji rc§ i7\ in€j (od k]ed\ J: ..,,. ,.. nit dol_r-cz\" ",

Z tego t}Tulu os;ągnąieln (ęłałł) \\ loktl ubieg]_wD dochód * \łysokości

_ jcśtenl cżl0l,kicm [tcl] l)rd7(]lcżeJ (od kie1:1)]: ,,,,.,, lric dot}cz],,,.,,,.,,,. ,,.,,,,,,,,,,

nic do§€z_v,,,..,,.,,..,,.,,,,.,

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

3, W fundacjach plowadzących działalność gospodarcZą:

,-. ni€ doĘczy.,,,.,,,...,.,,

jestem członkieln Zarządu (od kied_Y)| ,,-.,,,.,..,,..,, nie dotyczy

jestem członkienr

Z lego tltułU osiągnąlerr(ęłam) rł,roku ubiegl,vm dochód W §,ysokości: .,,,., ni€ dołczy"

vIII.

IDne dochody osiąganę u t}lułu żatrudnienia lub innej dżiałalności Zarobkowej lub zajęc.

z podanien kwot uzyskiwanych z każdego t}tułU:

Umowa o pfacę /w§pólnie z małźonkiem / 1E1439§1 z}.

Inne źródla / wspólnie z małźonkiem / 44203,49

1.

.l



DL

Składniki mienia ruchomego o §,ańości po\łlżej l0.000 złotych (w przypadku pojazdów
mechaniczi!ch na|e4 podać markę. model i rok produkcji): RENAULT MEGANE,2015,
Elt\D.łl i 30,2015

_x_

Zoóo$iazźnia pienięźne o \\ano!ii po\]żej 10_000 zlo§ch. § §m zaciagniete kred}§
i po4czli ofaz \§an nki najalich zoslab Udzie|one (\obśc koso. \ z§ iazku zjakim
zdfiżśni€n § jalii€j \]soloii):

1. xFd.§l §połt(u !,-ŁĄIITflsFi B_l\x Pol§Kł-sux)\\'_ł Do}lL- - 5ó 960,r r EUR.

W(l.n d-/
}l\Z( Z()\()\\ dn. 23.0.1.2tl2tl r.

\ Iiejsc,lrr ośc i data

] Nie\łłaściwe skleśiić
r Nie dotyczy działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej

i zwierzęcej, w lot1,1ie i zakresie gospodarstwa lodżinnego
] Nie dolyczy rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniovych.


