
'RZEWO!' !r.z v MOY 

OSWIADCZENIE MAJ,6,TKOWE 
radnego gminy 

Uniszki Gumowskle, dnia 25.04.2017 r. 
(miejscowosc) 	 ,. 

Uwaga: 

1. 	Osoba skladajljca oliwladczenle obowl1\zana jest do zgodnego z prawd'l, starannego I tUPelnego 
wypelnienia kai:dej z rubryk. 

2. 	Jezeli poszczeg61ne rubrykl nle znajdujll w konkretnym przypadku zastosowanla, nale y wplsal: 
"nie dotyczy". 

3. 	Osoba skladajllca oswiadczenle obowi'lzana jest okreSl1l: przynaletnosl: POSZCfegO,nYCh 
skladnikow maj'ltkowych, dochod6w I zobowi'lzari do maj'ltku odr~bnego I maj'ltku; obj~tego 
malterisk'l wsp61nosclll maj'ltkow'l. 

4. Oswiadczenie 0 stanie maj'ltkowym dotyczy maj'ltku w kraju i za granlc'l. 
5. Oswiadczenie 0 stanie maj'ltkowym obejmuje r6wniez wierzytelnosci pieni~zne. 
6. W cZ'i'scl A oswiadczenla zawarle s'l informacje jawne, w cz'i'sci B zaS informacje; niejawne 

dotycZ'lce adresu zamieszkania skladaj'lcego oliwiadczenie oraz miejsca alotenla 

• nieruchomolici . 


CZI;SC A 


Ja, nizej podpisany(a), 	 Krystek Marcin 
(imiona j narwisko oraz nazwisko rodoweJ 

urodzony(a) 19.03.1989 r. w Dzlaldowle 


wlasna dzialalnosc gospodarcza - Radny Gmlny 

(mlejsce zatrudnienia, slanowisko tub funkcja) 

po zapoznaniu Si~ z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzqdzie gminnym (Oz. U. z 2001 r. Nr 
142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 12 , i Nr 214, 
poz. 1806), zgodnie z art 24h lej ustawy oswiadczam, ze posiadam wchodzqce w sklad alzeriskiej 
wsp61nosci majqtkowej lub stanowiqce m6j majqtek odn;obny: 

• 
I. I 
Zasoby pieni~zne: I 

srodki pieni~i:ne zgromadzone w walucie polskiej: 2.000 z/- wsp61nosc maltefiska. I 
- srodki pieni~zne zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy ··············· .. ········.. ·..··....· .. 1· .. 

.......................................... j ............. .. 


.. 1.."" ... .,,,,. 
- papiery wartoSciowe: nie dotyczy ........................... .. 	 .., "".. .," "-f~"" ,..",,.. 


na kwot~ . 

II. 

1. 	 Oom 0 powierzchni: nle dotyczy, 0 wartosci: 


tytul prawny: 


2. 	Mieszkanie 0 powierzchni: nie dotyczy ........ m2, 0 wartosci: ... 


tytul prawny: .............................................................................. . 


3. 	Gospodarstwo rolne: 


rodzaj gospodarstwa: nie dotyczy 


o wartosci: 
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rodzaj zabudowy nie dotyczy 

tytul prawny: 

Z lego tytulu osi<l9nqlem(~lam) w roku ubiegtym przych6d i doch6d w wysokosci 

4. 	 Inne nieruchomosci: 

powierzchnia: nie dotyczy 

o wartosci ""'" '"'''''''''".,''''''''' ''''''',','''',.,'''''''''''''''" ..".'.".,'''''' '"'''''''''''''''''''''''''''''''''''''~''''''''''''' 

tytul prawny ........... . 


III, 

1. 	Posiadam udzialy w sp6lkach handlowych z udzialem gminnych os6b prawnych lub przedsi~bi 

w kl6rych uczestniczq lakie osoby 	- nalezy podat liczb~ i emilenta udzial6w: 


nie dotyczy ............ , .... . 
 ....... !
6w. 

..... 

. 	 " " ...... . 

udziaty Ie slanowiq pakiet wi~kszy niz 10% udziat6w w sp6lce: ...... , ............................ , ...................... .. 


Z lego tytulu osiqgnqlem(~am) w roku ubiegtym doch6d w wysokosci: ............ . 


2. 	 Posiadam udzialy w innych sp6lkach handlowych - nalezy podac liczb<;! i emitenta udziat6w: 

nte~~.,,'."." .... ".. .. 

Z lego tytutu osiqgnqtem(~am) w roku ubiegtym doch6d w wysokosci: 

IV. 

1. 	Posiadam akcje w sp6lkach handlowych z udzialem gminnych os6b prawnych lub przedsi~bior w, 

w kt6rych uczestniczq takie osoby - nalezy podat liczb~ i emitenta udziat6w: 

nie dotyczy ........... .. 


akcje Ie stanowiq pakiel wi~kszy nit 10% akcji w sp6tce: ........................................ , .... , ...... , .. i, .. , ........ .. 


Z tego ty1ulu osiqgnqlem(~am) w roku ubiegtym doch6d w wysokosci: ..... 

2, 	 Posiadam akcje w innych sp6lkach handlowych - nalezy podac liczb'i! i emitenta akcji 

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

Z lego tytutu osiqgnqtem(~m) w roku ubiegtym doch6d w wysokosci: 



, 
.) 

V. 


Nabylem(am) (nabyl moj ma!zonek, z wY!'lczeniem mienla przynaleznego do jego maJ'ltku Odr'?~;nego) od 

Skarbu Panstwa, Innej paristwowej osoby prawneJ, jednostek samorz'ldu terytorialnego, ich zwi'lZ 'w lub od 

komunalneJ osoby prawnej nast~puj'l~e mienie, kt6re pOOlegalo zbyciu w drodze przelargu - nalzy podac 

OPIS mlenra I dall' nabycla. od kogo: me dotyezy ....................................................................... , ........... .. 

.. ........ ............. ......... ...... ............ ........ ...... ........... ....... ..... ............ ...... ........ ............. .............. ....,............. 

..... .... ........... ........... ......... ..... ............ .............. .......... ..... ........ ........... ..... ...... ...... ................ ..... '1' ........... 


:::::::::::::.:::::::::::::::.:::::::::::::::::::::::::::::::::"::::::::::::::::.:::::::::::::::::::::::::::::·:·:::::::::::::::::::::::::::::l::::::::::: 
I 

VI. 

1. Prowadz~ dzialalnosc gospodarczq (nalezy podac forml' prawnq i przedmiol dziaialnosci):; Firma 

Uslugowo-Hsndlowa Marcin Krystek, wywiiz nieczystosci cieklych oraz handel 
I- osobiscie tak.. ............................................ . 


- wsp61nie z innymi osobami nle dotyczy ............................................ ............................. ... ,.
~·················T 
............................. ··1.

I 


Z lego tylulu osiqgnqlem(E[i'lam) w roku ubieg!ym przychod i dochod w wysokosci: 65.628,39 zt - 18"89,98 zt 

2. 	Zarzqdzam dziala!nosciq gospodarczq lub jestem przedslawicielem, pelnomocnikiem lakiej dzial Inosci 
(nalezy podac form~ prawnq i przedmiol dzialalnosci): nie dotyczy.......... .................................. .t..........•.. ................................. ..........•••••.... ...... ;•........ 

- osobiscie 

- wsp61nie z innymi osobami ............ . 


Z lego Iylulu osiqgn'llem(E[i'lam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: 

VII. 

W sp6lkach handlowych (nazwa, siedziba sp61ki): 
- jeslem czlonkiem zarz'ldu (00 kiedy): nie dotyczy....... 

- jeslem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): ..... 

- jeslem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): 

i 
! . ....... 1" ..•. 


I 

.. ·f 


... ", ....~ ..... , .. , 

Z lego tytulu oSiqgnqlem(E[i'lam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: 
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VIII. 


Inne dochody oSi'lgane z tytulu zatrudnienia lub inneJ dzialalnosci zarobkowej lub zajE;t, z pod a 
 em kwot 

uzyskiwanych z katdego tytulu: dicta radncgo - 6.660,00 zL........................................"." ............... . 

•••• T .................... , •••• ,' .......... ' ... n ••••• "".,, .... ' .... ' .... ',.", .... ,' •••••••• ," ......... , ••••••••••••••••• •••• ......... , ••• , .... 't'"' ......... . 


••• •••••• •••••• ••• , ••• T ....... ,' ...... " •• , •• , ... , ••• , ... , ........ ," .... ', ... , .... ". n ••••• ,' •••• , •••••••••• , ............................... , 
 •• t ..... ,' .... 

........................,............"........"... ,.... ,, ........"' ....... "" ....,... ,,, ........,............................................ i........... 

....•••••·.. ··· .. ···· .......................••••••••••t 

I 

IX. 


Skladniki mienia ruchomego 0 wartosci powytej 10.000 ziotych (w przypadku pojazd6w mech 
 icznych 

nalety podac markl?, model i rok produkcji): nie dotyczy . 

X. 

• 
Zobowi'lzania pienil?tne 0 wartosci powytej 10.000 zlotych, w tym zaci'lgni~te kredyty i pozy ki oraz 

warunki, na jakich zosta/y udzielone (wobec kogo, w zwi'lzku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysok sci): nle 

dOtyczy.. ............ ........................ ....................... ............ .. ....................... . 



Powyzsze oswiadczenie skladam swiadomy(a), iz na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego z podanie 
nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnosci. 

Uniszki Gumowskie 25.04.2017 r. 
(mlejscowosc, data) 

i 

I 


.P/\)K;D . .\~YJ.?\JJ 
(podp"l r I 


I 



