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Zgodnie z art. 24 h ust 3 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz4dzie

gminnyrn przesylam w zalEezeniu oSwiadczenie maj4tkowe Pana Krzysztofa Wilka-

Przewodnicz4cego Rady Mieiskiej w Kolbuszowej.
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Domatk6w dnia !1 !2 2918 r.
(miejscowoSc)

Uwaga:
1. Osoba skladajqca o6wiadczenie obowiqzana jest do zgodnego z prawdq, starannego

i zupelnego wypelnienia ka2dej z rubryk.
2. Je2eli poszczeg6lne rubryki nie znajdujq w konkretnym przypadku zastosowania, nale2y wpisac

"nie dotyczy".
3. Osoba skladajqca oSwiadczenie obowiqzana jest okre5lic przynale2no66 poszczeg6lnych

skladnik6w majqtkowych, dochodow i zobowiqzan do majqtku odrgbnego i majqtku objgtego
mat2ef skq wsp6lno6ciq majqtkowq.

4. O6wiadczenie majqtkowe dotyczy majqtku w kraju iza granicq.
5. OSwiadczenie majqtkowe obejmuje r6wnie2 wierzytelno6ci pienig2ne.
6. W czg6ci A oSwiadczenia zawarte sq informacje jawne, w czg6ci B za6 informacje niejawne

dotyczqce adresu zamieszkania skladajqcego o6wiadczenie oraz miejsca polo2enia
nieruchomoSci.

czEsc A

Ja nizej podpisany(a) KRZYSZTOF ALEKSANDER WILK _ NAZWISKO RODOWE WILK
(rmrona r nazwrsko oraz nazwrsko rodowe)

urodzony(a) . t?.. Y.':?f.1i9 r.!a! P\Y

W.i.ene!'.be!"ger.0-e.ra.m.i.Ka.Budqw.lane.Sp,.-2.q..9...Q4.-.17.9.W.argzawe.u!,.Q--s!.r.q.b.r.?-msK?..7.9., Ki,er.o..wnrK,Z.a.Kladu.

K.uBn.q

(mrelsce zalrudnrenia. stanowrsko lub funkcla)

po zapoznaniu siq z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dzialalnosci
gospodarczej przez osoby pelniqce funkcje publiczne (Dz. U. 22017 r. poz. 1393) oraz ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), zgodnie z arl. 24h tel ustawy
oSwiadczam, Ze posiadam wchodzqce w sklad mal2ehskiej wspolnoSci majqtkowej lub stanowiqce moj
majqtek odrqbny;

t.

Zasoby pienrgzne;
- Srodki pienigzne zgromadzone w walucie polskiej. .1.9Q..QQQ,.Q.Q..2!..:.rLA.lZ.e.n9K.A.W.Sp.a!nAs"6..majatko.wA

Srodki pieniqzne zgromadzone w walucie obce.l: .. ...n!g.dp!yCZ.y.

Kolbuszowel

papiery wartoSciowe nie..d.qtypZy.

........... na kwotg: 0i.e..d.o_ty7z.y.



lt.
1. Dom o powierzchnr. ...... .?.9.9... . m2, owartosci: .?9.?..typ,..'.L tytul pra'wny'

2. Mieszkanie o powierzcfrni: ..4i9 dQtyAly.. m2, o wartoSci: 7!9. d91y.c2y........

3. Gospodarstwo rolne.

r odzaj gos pod a rstw 
^. 

. . . . . . .1.i.? .d.?.t.y 9?y. ., Powierzchnia:

o wartosci : .nte-.Qq!Y9IY

rodzalzabudowy: ... n ip..Lqlv-qqy.

Z tego tytulu osiqgnqlem(qlam)w roku ubieglym przychod i doch6d w wysokoSci' nle.d.o-typZY..,,,.---

4. lnne nieruchomoSci:- il;";;;hr'r, A.,ea.na.--.dzi.a.t!g 2?p.t).dewq!1.q.d.q!T.e!T..wsl<.??.q!tvn..w.pK..',1!,1'.:

wsp6lwlasnoi1 m aiqtkowa- malZe n sk

y.p9{tgi9 vli\lr,-Y1
tytul prawny . .1!g.!g!Ygz-Y....

tytui prawny m?tq? 0 9!9 wlP.qt IISI n?i atKqw ?

ilt.

posiadam udzialy w sp6lkach handlowych - nalezy podac liczbq i emitenta udzial6w:

nie dotyczy

udzialy te stanowiq pakiet wiqkszy ni21Oo/o udzialow w sp6ice: ..f.i.q..4.q.tyg.l.y.

Z tego tytuiu osiqgnqfem(qlam)w roku ubiegtym dochod w wysoko$cl. .1.i.9.1.o.ty97y..

lv.

Posiadam akcje w spotkach handlowych - nale?y podac liczbq i emitenta akcji

nie dotvczv

akcje te stanowiq pakiet wiqkszy niZ 10% akcji w spolce:

rle qelv-etv

Z tego tytulu osiqgnqlem(qlam)w roku ubieglym doch6d w wysokoSci. ..l.i.9..q.g.tygz-y.

V.
Nabylem(am) (nabyl m6j mal2onek, z wylqczeniem mienia przynale2nego do jego majqtku odrqbnego) od

Skarbu Pafrstwa, innej pahstwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu terytorialnego, ich zwiqzk6w,

komunalnel osoby prawnej lub zwiqzku metropolitarnego nastgpujqce mienie, kt6re podlegalo zbyciu

drodze przetargu - nalezy podac opis mienia i datq nabycia, od kogo: nig.d9.ty.qzy.

vt.
1. prowadzq dzialalnosc gospodarczq2 (nalely podac formq prawnq i przedmiot dzialalnoSci) .

nie dotyczy

o wartosci: z Q99 ll .



- osobrScie

Z tego tytulu osiqgnqlem(qlam)w roku ubieglym przychod i dochod w wysokoScl. ...pie..Qo_(yq.zy.

2. Zarzqdzam dzialalnoSciq gospodarczq lub jestem przedstq_wiprglgq pelnomocnikiem takiel dziaialnosci
(nalezy podac formq prawnq i przedmiot dzialalnoSct). . .nt.e.dQtyg|Y.. .....

Z tego tytulu osiqgnqlem(qlam)w roku ubieglym dochod w wysokosc, . . n!?.!?.!vg<v

vil.

1 W spolkach handlowych (nazwa, siedziba spotki).

-.lestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy):

- jestem czionkiem rady nadzorczej (od kiedy). r1i.e.Q.9ty.97y..

Z tego tytulu osiqgnqlem(qtam) w roku ubieglym dochod w wysokoSci.. .0i?..Q?.ty94y

W spotdzielniach:

pie d?ty91y

- jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy). ..rye.qgly.c.?y..

- jestem cztonkiem rady nadzorczej3 (od kiedy): M q9!y9?y

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): .n!9.qg!y.g7y.

Z tego tytuiu osiqgnqlem(q.lam)w roku ubiegtym dochod w wysokosci rllg.qgly.g.?.y.

3 W fundacjach prowadzqcych dzralalnosc gospodarczq

!i? lot!?1y

nie dotyczy

-osobiscie tl!P..QglYcfy



nie dotyczy

- jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy):

- lestem czlon kiem rady nadzorczej (od kiedy) : ..1t i.9. Q.o.ty.971t..

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy) l!9. /.?.ly9ay

Z tego tytulu osiqgnqtem(qlam)w roku ubiegtym dochod w wysokoSci. ..1.i.9..q.9!ygV.y.

VIIt.

lnne dochody osiqgane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnoSci zarobkowej lub zajqc, z podaniem kwot

uzyskiwanych z kazdego tytutu'. .1.41".4"55,.84.2!.:.dqp.b.o-d.brltttp.Z,!y.tU.lU.ZatrUdnte.n-ia.:.n.a!ze.i.p.KA.W.qp0lnO.S.q

n?Jatkp.w.a.,...?.1.,459,QQ.2!,..-.d.ie!a.z..ty!ulu.pe!nie.ni.a.funkoi!.p.u.btjpz0t9h.:.uplz.e.rt.s.ka.w.qpl!nast.natat&pwa..

w.w,.daQ.h.a.dy.ped?.0.a.2.a.pkres..ad..Q.1..Q.1",2918.r,.dp..1..9..1.!..?.Q.18.r,

tx.

Skladniki mienia ruchomego o wartoSci powyzej 10.000 ztotych (w przypadku pojazdow mechanicznych

nalezy podac markq, model r rok produkc)t). Y.amaha.1.8Q.Q..,.r.p.ll.pfpda!5gui.29Q1..:.nA.lZ90.F.kq..W.9p6-lnpS0.

natatkpw.a'....Mpzda.M.PY".ta.K.prpdukQi!.2Q.Q.5..-.na!z.e.0.s.K.a.w.sp.Q!ns$a.npiatk "o.w?,...Qhevrlle.t.9parK,.rpk.

Brpdu.koi!.?Q1.1..-.rn.a!z.e.ns.Ka.w.opllnp.$.q.naiatK.o-wa.................

x.

Zobowiqzania pieniqzne o wartoSci powyze1 10 000 zlotych, w tym zaciqgniqte kredyty i poZyczki oraz

warunki, na jakich zostaty udzielone (wobec kogo, w zwiqzku zlakim zdarzeniem, wlakiejwysoko5ci) ....

ti? q.?!yg|y
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Adres zamieszkania osoby skladajqcel oSwiadczenie: Domatkow 87, 36-1 00 Kolbuszowa

Miejsce polozenia

1 Dgryqt(ow pl,
nieruchomoSciwymienionych w punkcie ll czgsciA (adres):
3\1QQ Kotbufzo-wg..

2 nte- qo-uq4y

3 t!? !?ly?.y

4 P.?y?.tk6* 87.,.19..1!! Kgtbtllzowa

Powyzsze oswiadczenie skladam swiadomy(a), i2 na podstawie art
nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnosci.

xo!9y:1?y? , 11 12 201Br
(mrelscowosc, data)

233 S 1 Kodeksu karnego za podanie

ruiewrGiweJlEiie.
2 Nie dotyczy dzialalnosci wytw6rczej w rolnictwie w zakresie produkcji roslinnej i zwierzqcel, w formie i zakresie gospodarstwarodzinnego,
3 Nie dotyczy rad nadzorczych spoldzielni mieszkaniowych.
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