
!9"' '"!!' ' ' 9#"r oswtnoczENrE r,rAJArKowE
yt- radnego gminy

O5wiadczenie wypelnione wedlug stanu na dziefi objgcia mandatu radnego tj. 1g-i 1-201g

Kolbuszowa, dnia tz-tz-201g r.
(miejscowoSC)

Uwaga:

1' osoba skladljQca o5wiadczenie obowiqzana jest do zgodnego z prawdq, starannego i zupelnegowypelnienia ka2dej z rubryk.
2' Je2e-li poszczeg6lne rubryki nie znaJdujq w konkretnym przypadku zastosowania, nalety wpisa6

..nie dotvczv".
3' Osoba-skladaiqca o5wiadczenie obowiqzana Jest okre6li6 przynate2no66 poszczeg6lnych skladnik6wmajqtkowych, doctod6w I zobowlqzart d6 maJltku odrqLnego I mijqtru-oi;qtego malte6skq

wsp6lno5ciq majqtkowq.
4. oswiadczenie o stanie maiqtkowym dotyczy maiqtku w kr{u i za granicq.
5. O6wiadczenie o stanie maiqtkowym oOelmrile r6wniel wieriytetnisci pieniqtne.
6' W czg6ci A o6wiadczenia zawarte sq lnformicie jawne, w czisci B zas lnformacje niejawne dotyczqce

adresu zamieszkania skladaiqcego oSwiadczenigoraz mleJsci poto2enia nieruchomoSci.

czEsc A

Ja, niiej podpisany(a),
Krzysztof Stanlslaw W6jcickl ,

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)
urodzony(a) 22 kwietnia 1978 r. w Kolbuszowej
Zatrudnlony - eo Networks s.A. z sledzlbl w warszawle ul. Jaglelofska 7g - oddzlal w Tarnobrzegu -
stanowisko - Klerownlk
wlasna DzlalalnoSd gospodarcza PHU lnter @coffee Knysztof w6jclckl z sledzlbq Kolbuszowa Bytnara 33 ,

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu siq z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym (Dz. U. z2OL7 r. poz.
1875), zgodnie z arl.24h tej ustawy o$wiadczam, ie posiadam wchodzqce w sklad maliedskiej wsp6lnosci
majqtkowej lub stanowiqce m6j maj4tek odrqbny:
t.
Zasoby pieniqine:

- Srodki pieniqine zgromadzone w walucie polskiej: 90 ooo rl - na dzlert 19-11-201g wsp6h6asno6d
maliefska

- 6rodki pieniqine zgromadzone w walucie obcej: Nle dotyczy

r;;;il;;;;;,;;;;;t;;;
.......... na kwotq:

rlZe zmianq wprowadzonq przez $ 1 pkt 1 rozporzqdzenia Prezesa Rady Ministr6w z dnia 2 g.."r*..]6Ii
zmieniajqcego rozporzqdzenie w sprawie okreSlenia wzor6w formularzy oSwiadczefi majQtkowych radnego
gminy, w6jta, zastQpcy w6jta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki oiganizacylnej gminy,
osoby zarzqdzajqcej i czlonka organu zarzqdzajqcego gminnq osobq prawnq oraz osoby wydajqcej'decyzle
administracyjne w imieniu w6jta(Dz. u. poz. l29g), kt6re *..rio * zycie, aniem r lipca2017 r.[.
l.Dom o powierzchni: lB0 mz, o wartosci: 600 000 zl

tytul prawny: wsp6lwlasnojd mallerlska
2.Mieszkanie o powierzchni: 38142 mz, o wartoSci: 250 000

tytul prawny: wsp6ftdasnoJ( maliefska
Mieszkanie o powierzchni: 3d82 mz, o warto6ci: 2rO @0

tytut prawny: wsp6hdasnoSd malierlska
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3.Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: rolne, powierzchnia: 12000 m2
o warto6ci: 15 fiXl zl
rodzaj zabudowy: NIe dotyczy
tytul prawny: wsp6hdasnojd malierlska
z tego \ftulu osiqgnqlem(qlam) w roku ubiegtym przych6d i doch6d w wysokosci: ok 30fi1zl

4. lnne nieruchomo$ci:
powierzchnia: 1600 m2 - dzialka poloiona w Kolbuszowej G6rnej
o wartoSci: 50 Ofl) zl
tytul prawny: wsp6lwlasnojd malierlska
il.

1' Posiadam udziaty w sp6lkach handlowych z udzialem gminnych os6b prawnych lub przedsiqbiorc6w,
w kt6rych uczestniczq takie osoby - naleiy podac liczbq i emitenta udzial6w:

Nie dotyczy

;;i;il; ;;;;; ili;il;;; ;ffi ; ;;;;;;; ;,,#; i; ;;,,;;;
Z tego tytulu osiqgnqlem(qlam) w roku ubiegtym doch6d w wysoko6ci: Nie dotyczy

, ;;;;;; ;;;;;'y ; ;;"r" ;il;;; ;;;;r"*.;: 
""r";; ;;;ffiil;il;ffi ;;;iil;

Nle dotyczy

z tego tytulu osiqgnqrem(qram) w roku ubiegtym doch6d w wysokoSci: Nre dotyczy

tv.
1' Posiadam akcje w sp6lkach handlowych z udzialem gminnych os6b prawnych lub przedsigbiorc6w,

w kt6rych uczestniczq takie osoby - nareiy poda6 riczbq i emitenia akcli:
Nie dotyczy

il;; ;;;;;;;,;; ;;;;;;ffi ffi ;;il il;;, il;.*";;
Z tego tytulu osiqgnqlem(qlam) w roku ubiegtym doch6d w wysoko$ci: Nle dotyczy

2' Posiadam akcje w innych sp6lkach handlowych - naleiy poda6 liczbq iemitenta akcji: Nle dotyczy

Z tego tytulu osiqgnqlem(qlam) w roku ubiegtym doch6d w wysokoSci: Nte dotyczy

V.
Nabylem(am) (nabyt m6j malionek, z wylqczeniem mienia przynaleinego do jego majqtku odrqbnego)od skarbu Pafstwa, innej pafistwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu terytorialnego, ich zwiqzk6w,komunalnej osoby prawnej lub zwiqzku metropolitalnego nastqpujqce mienie, kt6re podlegalo zbyciuw drodze przetargu naleiy podac opis mienia i daG nabycia, od kogo: Nie dotyczy

vt.
1' Prowadzq dzialalnoS6 gospodarczq (naleiy podai formq prawnQ i przedmiot dzialalnosci): prowadzq
dzialalnoid gospodarczl iako osoba flzyczna (podstawa ir".rn. wpis do EDG). Dzlalatnos6 pod nazwQPHU lnter@coffee Krzysztof w6Jclckl - MultiagencJa (Ubezple.r"nl", przesylkl, kotektura Lotto, usluglbiurowe oraz doradztwo prawne i BHp)
- osobijcie TAK
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- wsp6lnie z innymi osobami Nle dotyczy
z tego tytulu osiqgnqtem(qlam) w relu-ubiegfm przych6d i doch6d w wysokosci:
Przych6d - 308 t159,62 od 1-01-2018 rok do 19-11-2018 rok
Strata 12 306,14 od 1-01-2018 rok do 19-11-2018 rok

2.Zarzqdzam dzialalno5ciq gospodarczq lub jestem przedstawicielem pelnomocnikiem takiej dzialalnoSci
(naleiy podad formq prawnQ i przedmiot dzialalno6ci): Nle dotyczy

- osobiScie Nie dotycry

- wsp6lnie z innymi osobami Nle dotycry

Z tego tytulu osiqgnqlem(qlam) w roku ubiegtym doch6d w wysokosci: Nle dotyczy

v[.
W sp6lkach handlowych (nazwa, siedziba sp6lki): Nle dotyczy

- jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy): . Nle dotyczy

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

- jestem czlonkiem komisji rewizyjneJ (od kiedy): Nle dotyczy

z tego tytulu osiqgnqlem(qtam) w roku ubiegtym doch6d w wysokosci: Nle dotyczy
vilt.
lnne dochody osiqgane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialatno5ci zarobkowej lub zajqC, z podaniem
kwot uzyskiwanych z kaidego tytulu:
Umowa o pracQ eo Network - doch6d - 31 997,89 zl - od 1{1-2019 rok do 1g-11-201g rok
Umowa zlecenie PZU - doch6d - 891,64 - od 1-01-201g rok do 19-11-201g rok
Dieta Przewodnlczlcego Zarzldu osledla - 42l2od 1-01-201g rok do 19-11-201g rok
Dochody oblqte malierlska wsp6lno5clq malqtkowq

tx.
skladniki mienia ruchomego o warto$ci powyiej 10 oo0 zlotych (w przypadku pojazd6w mechanicznych
naleiy podaC markq, model i rok produkcji): BMW 520 D rok prod. 2011- malierlska wsp6lno5d maiqtkowa
Fiat Ducato rok prod. 2Ol4 - matiefska wsp6lno56 majqtkowa

Zobowiqzania pieniqine o wartosci powyiej 10 O OO zlotych, w tym zaciqgniqte kredyty i poiyczki
oraz warunki, na jakich zostaty udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysoko6ci):
Nie dotyczy

x.
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czEsc B
Adres zamieszkania osoby skladajqcej o5wiadczenie: 36-100 Kotbuszowa ul. J. Bytnara 33

Miejsce poloienia nieruchomosci wymienionych w punkcie il czqSciA (adres):
1. 36-100 Kolbuszowa ul. J. Bytnara 33
2. 35-315 Rzesz6w ul. Kopisto 8A
3. Kolbuszowa G6rna
4. Kolbuszowa G6rna

Powyisze oSwiadczenie skladam Swiadomy(a), ii na podstawie art. 233 5 1 Kodeksu karnego za podanie
nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolno6ci.

.{.*.lh s.r.ra *! *.....A1..: 12.:. ) o / 6 t
(miejscowo6d data)


