
ośwlłDCzENI tr MAJĄTKoWE
Wójtao zastępcy wójta, sekretarza gminyo skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej
gminyo osoby zaruądza.jącej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osotly

wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta r

MsZCZol{Ów dnia 30.04.20żI r
( miejscowość)

Uwaga
1. Osoba składaiąca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego

i zupełnego wypełnienia każdej z rulrryk.
ż. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać

.. nie dotyczv'o.
3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych

składników majątkowycho dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego
małżeńską wspólnością majątkową.

4. Oświadczenie majątkowe dotycry majątku w kraju i za granicą.
5. Oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelności pieniężne.
6. W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne

doĘczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.

CZĘŚC A

Ja. niże.i podpisarr1,(a) MICHAł, SZYNIAŃ-SKI
( irlliona i rllzrr isko orilz llilz\\ isktl roJorre )

Lrrodzoriy,(a) 29 STYCZNIA l976 r.u ZYRARDOWIE

oŚRoDEK spoRTU I.REKREACJI W MSZCZoNo\Ą,IE - DyREKToR
i nlic,iscc zlitl,tttiIlictlia. stllllo\\ is]i() lLlb lirlllic-ił )

po zapozllalriLr się z przepisatni ustarrv zdnia 2l sierpnia l9L)]r. o tlgt,alliczellitt 111,orradzellia clzia]aIności
gospodarczej przez ostlbl,pelniące lirnlicje publiczne (Dz. U, z.)0l7 l. poz. l393) oraz tlsta\\\ z clIłia [J tltarca
l990 r. o sallorządzie grlliIl1-11,11-1 (Dz, U. z201]r. poz. lB75). zgodllie z iu,t. ]-1lr te,j ttstalłr. tlślł iaclczittil" ze
posiadaIl rłclrodzące rr skład nlałzeriskiej rrspólllclści nra.iąt|,orle_j lttb starltlrriace nlój nla_jitteli. orlt,ebtll,:

I.
Zasoby,pienięzne:
- środki pienięzne zgrotlladzotle u,ualltcie polskiej: 5 000 zł.

- środki pieniężne zgromadzo1,1e w walucie obcej: nie dotyczy

- papierv r,lartościorr e .. nie doĘczy

na kwotę nie dotyczy

1

il.
l. Dtll]]oporrierzelltli: l77 lll].orrartoŚci :ł09.000.00zl.trttll l)l,a\\Il\:t}l,ti,rrłirillllrs|}iil,,,r::

nla.iątkolr,:l



łłr

2. Nlieszkallie o po\\iefzchtli: ...nie dot},cz},.. I1-1].o rratlości... nie (l0t\cz\,... trtLrł pfa\\'n\ nie
rltltvczv..

3. Ciosllcldat,strvo r0ll]e :

rodza_i gclspodat,stlra.......,..,., nie cloĘ,cz1, .., pou,ielzchllia......... nic tlotvczr,.

0 \\,źillości :.......,, nie tlotvczv,.....

rodza.i zabudorrl,:.. nie dotyczv

t1 tLr l prair n) ...........,......... nie do§,cz1,.,....

Z tegcl tr,trrłtr osiąglrąlelll(ęłałł+) rv roku Lrbiegł1,1ll prz},chod i doclród,"r rłl'sokoŚci: ...,.,.,.,...

nie dotvczl,

.+. Inne tlierttcIlot1,1ości

porvierzclttl ia .....działka budowlana - powierzchnia 1058 m2

o lr atlości ,25000,00 zł....

5. tl,tttł plai,i llr : mł;ligeńskłł lvspó§*c*ść ma.!ąt}łolł x

II I.

I)osiaclaI1-1 Lrdziall,rł spoIkach IlaIldloilrch Ilalez1 podać liczbę ieInitellta udziałów:

......... nie dotycz1,....,.

tldzia\,tc staIlorr,ią pakiet rrięl<szv rliZ l0 9/o tldziałórv r,r. spółce:

nie clotvczl

Z tego tl tułtr osiągntllern(ęlałt) rł roku Lrbieg\ nr dochód 11, 11,1sokości: ,.................,.,.

nie clotl,czr,

[\r.

Posiadaln akac.ie u, spółl<ach Ilandlorrl,ch należr,,podac liczbę i elnitellta akc_|i:

nie dotl czl

akcje te stallo\\ią paliiet lłiekszl,niż l0 % al<cjiu,spóIce. ....... nie cltlĘ,czy,

Z tcgtl tvtLtłtt clsią_9Irąłelll(ełirłł+) rł t,okLl Llbiegłr,nl dochcld lr rlrsokclści: ............ nie dotvczv.....
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Nabl lerll(ał+) (llab_l,ł nlci"i nlałzclllek. z rvr,łączetlielll tlliellia przr llależIlego dcl .je_utl lna_jątlitt oclt-cbtlcgtl)
od SkarbLr Państrva. innc,j państrvor,le.j osoby prarrne.i..jedlroste|i satl,1orzadLt terrtorialtle,go. icli zrriazkćlrr
lLrb ocl kolnttIlalIlej osclb1, praune-| następt,liące tlliettie. ktcire podlegalo zb1 citt rl dt,oclze przetaf_gtl tlalcz1
podac opis llieIlia i datę rrab_lcia. od ltogtl:

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

Prcllł,adzę działalność gospodarczą2 (nalez1, podać forlnę pra\!lla i pI-zedrlliot clziałalIlości):

nie dot_vcz1,

- osobiście........,........ nie dotvczl

wspólnie z innymi osobami nie dotyczy..

vI.

2.

Z tego tltułrr osiilgtląłenl (ę+affi) rr,roktt trbieg[,n przl,chód i dclchód u ulsol,osci: ..........

nie tlotr czr

Zarządzal'l działalnością gospodarcza lub_iestetn przedstarricieleln. peltrcltnclctliliiern tal,ie_j

działalności(nalezl,poclać fbrmę pra\\,llą i przedIliot działalności): ,...............

nie doty-czv

osobiście ,.... nie dotl,cz1,..,...

rł,spólnie z inn.vrni osobami nie dotvczl .,.....,.....,...:..

........

Z tego tl,tLrltr osiagnąlenr(ęłałł+) lł r,okLr Lrbiegłl,nl dochód u wvsol<clści: ................

. nie dotlcz}.......,.,.......

vII.

1, W sptiłkach handlorvrch ( Irazlr,a. sic,clziba spółki): nie dotyczy....

_jesteln członkienl z-arl,ądu (od ltiedr,) nie dotyczy

jestenl członkieln radr lladzorcze.j (od kied1 ): nie do§czy...

J

_iesteIn czloIlkielll koInis.li lerł izr.jlle.j (od kiedl ): .... nie dotyczy



a

Z tego tl,tułtr osiilgIrąłeIn 1ęłan+) r.n rokttr_rbiegł1,1ll dochćld ri ulsokości:

.... nie clo§czy......

),. W spółdzielniach:

.... nie dotyczy.....

_jestetn człotlkietn zarządtt 1od kiecl1): ... nie dotyczy.....

.jestetn człclttkietl rad1, nadzorczej]( od kiedy,): nie dotyczy..

.iestcrn cz,lollltieln ltonlis_|i rerr izl jIle.j (od kied1):.......... nie clotlcz1-

Z tego tlt,,t.-, orią|;-';;;,.'.' ięł"--),, ,:or.., ,,Ji.grl:"., J".r-'.iJ,, 'rir,rr"s.l

nie do§,czl

3, \Ą' fttllclac.jirclt prolr adzącl,ch clziała l ność _eospodarczą:

nie clotl,cz_,v

- .ieslelll człcltlkienl zarządu (od kied1,): nie clotvczr,...

.jestelll człoIlkienl radr tlaclzorczc, j (od kied1): ... nie doĘczy

.jesteIn członliietl kolllisji rerrizr jne.i (od kied1,): .. nie doĘczy..

Z tego tltr_rłLr osiągnąłelll(ęłałłł) rl roktt Lrbieg[,nl dochócl u rlrsoliości: ...... nie dot_vczy'

VIII.

llllle dochodl,clsiągarle z tltLtłlt zatrttdnienia łub irlne_j działalności zarobkorve_i lLrb za.ięc.

z poclallielll kutlt Ltzvsl,ilr,anl,ch z kazde_uo tltrrłrr:

l. Umowa o pracę: 129.602,ż3 zł.lmałżonęk- 11.709,03 zł l

2. Inne źródłaz 0 zł l małżonęk - 38.82'7,09 zł l

3. Działalność wykonywana osobiścieo o których mowa w art. 18 ustawy: 560 zł

,1+



*l.,

Ix.

Składrriki lltienia ruchottlego o rvartości polryźej 10.000 złtltvch (rr przl lladl<tr po_jazdrili

Irlec|raniczIl1,cll nalez1,,poclac tllat,l,ę" Iloclel i rok prodLrkc.ii): RENAULT N'IEGANE,2015.
HYUNDAI i 30.2015

x.

ZoborriązaIlia piellięzne o rvartości port,lże_j l0.000 złtltl,ch. u t\,tll zacią_uniete kredlt)
i pożlczki oraz rvarttlllii na.ial<iclr zostałl,Ltdziclotle (rrobec liclgo. lr,zrriązktr z.jakiIn

zclarzelliet1-1. rr .jakie.i ri r sokości):

1, Kredlt hipotecznl-RAIFFEISE\ BA\K POLSKA-BL,DO\\'A DONII, - 57.-150,19 Et]R.

2. Krecll t na nlorrtaż instalac.ji fotorl oltaicznej - -l1.500 zł

)ISZCZO\O\\ dn. 30.0-ł.2021 r
\Iie.jscoriość idata Poclpis

l \ie..laścilr e slireślic
] Nie clotr cz1 działalności ul-trłórczei lv rolnictr.l,ie \\,zai(Tesie proclLrkc.ii roślirlnej

i zrrierzęcej. r.r fbrmie i zakresie gospodarstrł-a rodzinnego
j Nie dotl,cz.y rad nadzclrczvclr spółdzielni mieszkar-rioril ch.
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