- jestem członkiem rady nadzorczej 3 (od kiedy) : ......................................... .
- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy) : ..........................................
Z tego tytułu osiągnąłem( ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości : ............
3. W fundacjach prowadzących działalność gospodarczą : NIE DOTYCZY
- jestem członkiem zarządu (od kiedy): .........................................................
- jestem czł- onkiem rady nadzorczej (od kiedy): .............................................
- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy) : ..........................................
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości : ..........

VIII.
Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć,
z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu : .............................................
ZATRUDNIENIE W URZĘDZIE GMINY STRZELECZKI ZA 2018 ROK - 120.9 72,83 zł
Małżeńska wspólność majątkowa
IX.
Składniki mienia ruchomego o wai1ości powyżej I O OOO złotych ( w przypadku pojazdów
mechanicznych należy podać markę, model i rok produkcji) : NIE DOTYCZY
Subaru Outback (2009)
Fiat Tipo KOMBI (2018)
- Małżeńska wspólność majątkowa

x.
Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 1 O OOO złotych, w tym zaciągnięte kredyty i
pożyczki oraz warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim
zdarzeniem, w jakiej wysokości) :
KREDYT HIPOTECZNY „RODZINA NA SWOIM" WOBEC BANKU PKO BP 266.677,03 zł.
KREDYT GOTÓWKOWY WOBEC BANKU PKO BP 154.251,58 ZŁ
KREDYT GOTÓWKOWY WOBEC BANKU PKO BP 16.582,75 ZŁ
LEASING FIRMOWY WOBEC BANKU PKO BP 71.049 ,29 ZŁ.
- Małżeńska wspólność majątkowa
CZĘŚĆ B
Adres zamieszkania osoby składającej oświadczenie
Miejsce położenia nieruchomości wymienionych w punkcie U części A (adres)
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Powyższe oświadczenie składam świadomy (a), iż na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego
za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.

Przechód, 30.04.2019r.
(miejscowość , data)

I Niewłaściwe skreślić
2 Nie dotyczy działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej
w formie i zakresie gospodarstwa rodzinnego.
3 Nie dotyczy rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych.
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zwierzęcej,

