
OSWIADCZENIE MAJ^TKOWE

wojta, zastqpcy wojta, sckrctarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki

organizacyjnej gminy, osoby zarzqdzajqccj i czlonka organu zarzqdzajqccgo

gminnq osnbiLnm^Rfrftffl^^ohv wydajqccj dccyzjc administracyjnc w imicniu

Szastarka 27,04,2017r
(mieiscowos"£) (dnia)

UWAGA:
1. Osoba skradaj^ca oswiadczenie obowiazana jest do zgodnego z prawd^, starannego i zupelnego wypelnienia

kazdej z rubryk.
2. Jezeli poszczegolne rubryki nie znajduj^ w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy wpisac ,,nie dotyczy"
3. Osoba skiadajaca oswiadczenie obowiazana jest okreslic przynaleznosc poszczegolnych sktadnikow

majaticowych, dochodow i zobowiqzan do majqtku odr^bnego i maj^tku obj^tego malzensk^ wspolnosciq
majatkowq.

4. Oswiadczenie inajatkowe dotyczy maj^tku w kraju i za granica.
5. Oswiadczenie majqtkowe obejmuje rowniez wierzytelnosci pieni^zne.
6. W cze^ci A oswiadczenia zawarte s^ informacje jawne, w cz^sci B zas informacje niejawne dotyczace adresu

zamieszkania sktadajqcego oswiadczenie oraz miejsca polozenia nieruchomosci.

CZ^SC A

Ja, nizej podpisany(a), Piotr Krzysztoh

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) 15,05,1966r w Krasniku

Zespot Szkot w Szastarce - dyrektor

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu si? z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dzialalnosci

gospodarczej przez osoby pelni^ce funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz. 679, z 1998 r. Nr 113, poz. 715 i

Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 49, poz. 483, z 2000 r. Nr 26, poz. 306 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr

214, poz. 1806) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz^dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.

3591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz.

1806), zgodnie z art. 24h tej ustawy oswiadczam, ze posiadam wchodz^ce w skfad malzeriskiej wspolnosci

maj^tkowej lub stanowi^ce moj maj^tek odr^bny:

I. Zasoby pieni^zne:

- srodki pieni^zne zgromadzone w walucie polskiej: nie dotyczy

...rachunek zony Bank Spoldzielczy Ziemi Krasnickiej w Szastarce - 2238,53 zl

- srodki pieni^zne zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy

- papiery wartosciowe: nie dotyczy

na kwote: nie dotyczy



II.
1. Dom o powierzchni: 300 m2, o wartosci: ...500000,00 zl

.. tytul prawny: ..wlasnosc
2. Mieszkanie o powierzchni: nie dotyczy. m2, o wartosci: .. .nie dotyczy... tytul prawny: .nie

dotyczy
3. Gospodarstwo rolne: rodzaj gospodarstwa: .. .ogomorolne..., powierzchnia: ...4,26 ha

o wartosci: 150 000 zl rodzaj zabudowy: murowano - drewniana....
tytul prawny: wlasnosc
Z tego tytulu osi^gnajem(elam) w roku ubieglym przychod i dochod w wysokosci: ..przychod
32 000 zl dochod 22 000 zi

4. Inne meruchomosci: powierzchnia: 3,30 ha
o wartosci: 35 000 zl
tytul prawny: dzierzawa

5. Inne nieruchomosci: powierzchnia: 1,12 ha
o wartosci: 14 000 zl
tytul prawny: wlasnosc zony - wspolnota malzenska

III.
Posiadam udzialy w spolkach handlowych - nalezy podac liczbe i emitenta udzialow:

nie dotyczy

udzialy te stanowi^ pakiet wiekszy niz 10% udzialow w spolce: nie dotyczy....

Z tego tytulu osi^gn^em(^lam) w roku ubieglym dochod w wysokosci: nie dotyczy.

IV.
Posiadam akcje w spolkach handlowych - nalezy podac liczb^ i emitenta akcji: .. .nie dotyczy....

akcjete stanowi^ pakiet wiekszy niz 10% akcji w spolce: nie dotyczy.

Z tego tytulu osiajmalem(elam) w roku ubieglym dochod w wysokosci: .. .nie dotyczy
V.
Nabylem(am) (nabyl moj malzonek, z wylaczeniem mienia przynaleznego do jego maj^tku
odrebnego) od Skarbu Pahstwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorzadu
terytorialnego, ich zwi^zkow lub od komunalnej osoby prawnej nastepujace mienie, ktore
podlegalo zbyciu w drodze przetargu - nalezy podac opis mienia i dat$ nabycia, od kogo: ..

nie dotyczy



VI.
1. Prowadze; dzialalnosc gospodarcza/2^ (nalezy podac form$ prawna^ i przedmiot dzialalnosci): ....

nie dotyczy

- osobiscie nie dotyczy
- wspolnie z innymi osobami nie dotyczy
Z tego tytuhi osia_gnajem(ej:am) w roku ubieglym przychod i dochod w wysokosci;

nie dotyczy
2. Zarz^dzam dzialalnosciq. gospodarcz^ lub jestem przedstawicielem, pelnomocnikiem takiej
dzialalnosci (nalezy podac form$ prawna^ i przedmiot dzialalnosci):
- osobiscie nie dotyczy

- wspolnie z innymi osobami... nie dotyczy

Z tego tytulu osi^gnajem^lam) w roku ubieglym dochod w wysokosci: ... nie dotyczy

VII.
1. W spolkach handlowych (nazwa, siedziba spotki): nie dotyczy

- jestem czlonkiem zarz^du (od kiedy): nie dotyczy

- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy) nie dotyczy

Z tego tytulu osi^gn^lem(^lam) w roku ubieglym dochod w wysokosci: nie dotyczy

2. W spotdzielniach: nie dotyczy

- jestem czlonkiem zarz^du (od kiedy): nie dotyczy
9

- jestem czlonkiem rady nadzorczej^" ^ (od kiedy): nie dotyczy

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy

Z tego tytulu osi^gnajem^lam) w roku ubieglym dochod w wysokosci: nie dotyczy

3. W fundacjach prowadzacych dzialalnosc gospodarcza; nie dotyczy

jestem czlonkiem zarz^du (od kiedy): nie dotyczy



- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):... nie dotyczy

Z tego tytutu osi^gnaj:em(ejam) w roku ubieglym dochod w wysokosci: ... nie dotyczy

VIII. Inne dochody osi^gane z tytutu zatrudnienia lub innej dzialalnosci zarobkowej lub zaj^c, z
podaniem kwot uzyskiwanych z kazdego tytulu:

z tytulu zatrudnienia: przychod 78 064,57 zl; dochod: 76 729,57 zl
inne zrodla: przychod 3 563,93 zl; dochod: 3 563,93 zl

zatrudnienie zony: przychod 25 445,20zl; dochod: 24 110,20 zl
inne zrodla zony: przychod 550,00 zl; dochod: 550,00 zl

IX. Skladniki mienia ruchomego o wartosci powyzej 10 000 zlotych (w przypadku pojazdow

mechanicznych nalezy podac mark$, model i rok produkcji):

* kombajn zbozowy CLAAS DOMINATOR 85 - rok prod.1978 - wartosc 35 000 zl
samochod AUDI A6 C6 - rok prod. 2006 - wartosc 32 000 zl

X. Zobowia^zania pieniezne o wartosci powyzej 10 000 zlotych, w tym zaci^gniete kredyty i

pozyczki oraz warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwi^zku z jakim zdarzeniem, w

jakiej wysokosci):

- kredyt hipoteczny w Banku Spoldzielczym Ziemi Krasnickiej w Krasniku oddzial w Szastarce
300 000,00 zl na remont domu, wziety w 2016r., splata w ci^gu 20 lat, miesi^czna rata wraz z
odsetkami - 1625,00 zl, pozostalo do splaty 297085,00zl.
- Blekitna kana kredytowa VISA Bank PKO BP z limitem 5000,00zl - wykorzystano 4079,26 zl


