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U*raga:

1. osoba sHadaĘca ąświadęenie obowiąlana jest do zgcdnego

r prawdą, §tarannegc i złpelnego wype"tnienia

każdej z rubryk.
2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znaiduią w konkretnym prąrpadku zastosorrania, nalreł wpisać.nb dotyczy".
3. Osoba slrtadająca oświadczenie obowiązana jest określićprzynależnorść poszczególnych składnikóur mająt*owych,
dochodółv i zobowiązań do maĘtku odrębnego i maiąr*u obiętego rnaĘeńską urpólnością majątkową.
4. Oświadrzenie o stanie maiądtowym dgĘczy maiątku w kraiu i za granicą.
5. Oświadczenic o stani€ majątkowym obeimuje również wienytelności pieniężne.
6. W części A oświadezen'la zawafie są informacie jarłmą w cąściB aaśinformacle nieiawne dctycące adresu
zamieszkania składaĘcego ośrriadczenieoraz mieisca płożenianieruchorności.

cZĘŚĆ A

Andrzej Krzysztof Osial rod. Osial

Ja, niżej podpisany{a},

timiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe}

urodzony{a}

05,08.1973 r.

w

Ryki

Komenda Powiatowa Policjiłrr Żyrardowie, Asystent Zespołu Zanądzania Kryzysowego Wydziału Prewencji
{mie.isce zatrudnienia, stanowisko lub fł-lnkcja}

po zapoznailiu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r- o samorządzie gminnym {Dz. U. zżOt7 r. poz.
1875), zgodnie z aft. ż4h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w sHad rnałźeńskiej wspólności
majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:
l.

Zasoby pieniężne:

- środkipieniężne zgromadzone w walucie

polskiej:"......

735000 zł;

- środkipieniężne zgrornadzone w walucie obcej: nie dotyczy;

- papiery wartościowe: nie doĘczy;

;:.

-...... na kwotę: nie

dołczy.

l.Dom o powierzchni:

tytuł prawny:
Z.Mieszkanie o
tytuł prawny:
3.Mieszkanie o

1_58 m2, o waćości:3500O0 zł;
wspófurtasność małżeńska;
powierzchni:45,2O ffi2 , o wartości: ż19OOa zl;
wspófuitasność małżeńska;
powierzchr.i:44,żB lTl2, o wartości: 21000O zł;

Ęltuł prawny: wspólvrłasnośćmałżeńska;
1tl2, o wartości:28OO0O zł;
tytut prawny: wspfiłnrłasnośćmałżeriska;
S.Mieszkanie o powierzchni:44,8O trnŻ, o t/$ańości: 260000 zł;
tytuł prawny: rłrspółwiasnośćmałżeńska;
6.Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: rolniczą powierzchnia: 1,95OO ha;

4.Mieszkanie o powierzchni: 55,2O

o wartości:str}tnO zł;

,

30. OĘ.a,t

rdzai zahrdoł*y: nt*abudałrane;

§thrt praw*y: trsŃhłliasrłeśćmaiżerńslę;
Z tego tyĘ*u esiągnąfu*n w roku ubb3tym prtldlótt i dodr&l w wysokaści:
nie
pr46*ndu ani

dofuę

mii6n$em

7.§ospdaętrro rolne;
rodzaj ges@arstura: rulniceą parierzctrnia: Ł3238 hą
o wańGści:Zfirmod;
rdzai zabudołry: łigabudgrane;
§§ńpawny: nńxnc§ę
Z tego §;tufu osĘnąbm w roltu ubięĘm przyclul i dsdtód tt {tĄF§kośd:
45O0
8 -I}rb dziatki o Łcznej porrierrchni:ł,2477 łla, o unrtaści 17ffi} zŁ
radżerńska;
Ętuł prawry vgpohłłasrpść
9. §zial*a o po*ier,łchni: Ę1693 hą o wartdci 3żtXX}
*
tlituł prłwnp wkrgić rnałżonki;
1B- Dzial*a o prierrchni: BJ144 hą o \,Ęrrtqści 1tXffi d;
tytłrł prawny: współłrkrrośćnałżerńslę;
ll.e*ie działki c łącz:ei porierzdłni: §,231s ha, o uertcści §28ffi d;
tfł:rpnwrryr n§półu,tsłóść rrlaEe#ka;
X.Z.Działlę o płbrrdłnŁĘSt85 }p, otłrarte§d; §łOffizł;
§tuł prawn5 rłrpdwiasncić malzerfo*a;

ltĘ§

tytrrfu

zł ;

13- lnne nbruc*rornoścŁ

działlę pd dornstn 41{[ nf o wa*o§ci; 1fil0$ zł zabuiowana krdplkiem gasp$arczrym pcnł.75
a
mr
owańryści §ffiFzł
*ltdl praurng rcgófufune§ś rdierćska;

łlt.
1" Posiadar:r udziatY w spriłkadr hardlowych z udziałem gminny€fi
orŃ prarłryrcrr fuŁ przdsĘbbrcóą
w kttórYc*l ucaes§łiczą bkie moby* nakĘ pod#
i ernite*ta ,a.i"ł,en , nie *atwzx

fuĘ

udziały te stanowĘ pakiet }vĘkszy niż 1og6 udziałów w spdce: nie dotyczy;
Z tego §ltufu osiągnąłem{ętam} w roku ubiegłym dochód w wysokości:nie
dotyczy;
2. Posiadam
Z

udziĄw

innych

społkań handłouryc}r - nateĘ podać ticzĘ i emiłenta u&iabr: nb doĘtzy;

tego tytufu osiągnąlem(ęłam} w roku ubiegĘm dochód w wFokości: nb doĘczy;

ry-

x,Posiadam alacle w sPÓł*acir łnndlomrctr z udziałem gminnph osób prarrnycłl
lub prze*iiębiorcrów,
w którydr uczw&ricąbkie xoby- rrabzr Feć §€& i emiterrta *c§l:
nie datltzg
akcje te stanowią pakiet wiQkszy niź 1§6 akcji w spótce: nie dctyc4y;
z tego Ętułu osiągnąłem{ęłam} w rcku ubieglym dochód w wysokości:nie dotyczy;
2. Posiadam akcje w innych spfikacłr handlowych

- naleĘ

podać

liczĘ i emitenta

akqii: nie

dołczy;

Ztego§ltufu osiągnąłem{ęłam} w roku ubiegtym dochód w urysokości; nie dotycry;

v.

NabYfum{am} {§ab'ń rńi nnEcneĘ z uąpłpe*iem rnbnia p-rynależnęo
da }rya maiątk odę5nqo}
odskańu par{stwą i*nei państrrarei soĘpał*ne!iedm§te*§amorryBterytorftrlrłegą
iń arigkóą

'i.

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

- osobiście:nie dołczy;
- wspólnie

z innymi osobami : nie dotyczy;

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:nie dotyczy;
2.Zarządzam działalnościągospodarczą lub jestem przedstawicielem pełnomocnikiem takiej działalności
(należy podać formę prawną i przedmiot działalności):nie dotyczy;

-

osobiŚcie: nie dotyczy;

- wspólnie
Z

z innymi osobami :nie dotyczy;

tego tytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy;

VIl.
W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): nie dotyczy;

- jestem członkiem zarządu (od kiedy): nie dotyczy;
- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy;
- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie doĘczy;
Z

tego tytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy;

VIIl.

lnne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalnościzarobkowej lub zajęć, z podaniem
kwot uzyskiwanych z każdego tytułu:
Wynagrodzenie za pracę: 91 600,83 zł;
Dieta radnego: 74OtI,16 zł;
Prowizja soĘsa; 4L21,I2 zł;
Umowa zlecenie: 482,4O zł;
Wynajem: 36300 zł;

Wynagrodzenie małżonki:.147 05,09 zł;
Odsetki z lokat bankowych: 5I3,I8 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 produkcji2017;
Mitsubishi A§X rok produkcji 2014;
Ciągnik rolniczy C-360 rok produkcji 1985;

x.
Zobowiązania pieniężne

o wartościpowyżej 10 000

złotych,

oraz warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku
nie dotyczy.

w tym zaciągnięte kredyty
z

i

pożyczki

jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości):

Powyższe oświadczenie składam świadomy(a) , iż na podstawie art. 233 §

nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.

wręcza,

ł f'€.t,E9.{.

{

1 Kodeksu karnego za

podanie

8*ć

