
oSwADczENtE MAJATKowE
radnego gminy

O6wiadczenie wypelnione wedlug stanu na koniec roku 201g

'{IW:'n"ffiL

Kolbuszowa, dnia 22-O4-2OL9 r.
(miejscowo6d)

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 wpisa6
..nie dotvczv".

3. Osoba skladaiqca o5wiadczenie obowiqzana jest okre5li6 przynatetnoS6 poszczeg6lnych skladnik6w
majqtkowych, dochod6w i zobowiqzart do majqtku odrqbnego i maiqtku ob;qtego mat2e6skq
wsp6lno6ciq majqtkowq.

4. O6wiadczenie o stanie majqtkowym dotyczy majqtku w kraju iza granicq.
5. O5wiadczenie o stanie maiqtkowym obejmuje r6wnie2 wierzytelno5ci pieniq2ne.
6. W czq5ci A o5wiadczenia zawarte sq informacje jawne, w czqsci B za6 informacje niejawne dotyczqce

adresu zamieszkania skladajqcego o5wiadczenie oraz miejsca polo2enia nieruchomo5ci.

czEsc A

Ja, niiej podpisany(a),

Krzysztof Stanislaw W6jcicki ,
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) 22 kwietnia 1978 r. w Kolbuszowej
Zatrudniony - eo Networks S.A. z siedzibq w Warszawie ul. Jagiellofiska 78 - oddzial w Tarnobrzegu -
stanowisko - Kierownik
Wlasna DzialatnoS6 gospodarcza PHU lnter @Coffee Krzysztof W6jcicki z siedzibq 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. z2Ot7 r. poz.
1875), zgodnie z art.24h tej ustawy oiwiadczam, ie posiadam wchodzqce w sklad maliefiskiej wsp6lno5ci
majqtkowej lub stanowiqce m6j majqtek odrqbny:
t.

Zasoby pieniqine:

- 6rodki pieniqine zgromadzone w walucie polskiej: 70 OOO zl - wsp6hrvlasnoSd malieriska

- Srodki pieniqine zgromadzone w walucie obcej: Nie dotyczy
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rtZezmianqwprowadzonqprzez$lpktlrozporzqdzeniaPrezesaRadyMinistr6wzdnia28czerwcaZOLTr.
zmieniajqcego rozporzqdzenie w sprawie okre5lenia wzor6w formularzy o6wiadczed majqtkowych radnego
gminy, w6jta, zastQpcy w6jta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy,
osoby zarzqdzajqcej i czlonka organu zarzqdzajqcego gminnq osobq prawnq oraz osoby wydajqcej decyzje
adrninistracyjne w imieniu wdjta (Dz. U. poz. 1298), kt6re weszlo w 2ycie z dniem I lipca21l7 r.
lt.
1.Dom o powierzchni: 180 mz, o warto(ci: 600 000 zl

tytul prawny: wspritwlasno5d maliefska
2.Mieszkanie o powierzchni: 38,42 mz, o warto5ci: 250 000

tytul prawny: wsp6lwlasnoid maliefi ska
Mieszkanie o powierzchni: 34,82 mz, o warto(ci: 240 000

tytul prawny: wsp6lwlasnoid malieriska
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3.Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: rolne, powierzchnia: 12000 m2
o wartoSci: 15 000 zl
rodzaj zabudowy: Nie dotyczy
tytul prawny: wsp6lwlasno6d maliertska
Z tego tytulu osiqgnqlem(qlam) w roku ubiegtym przych6d i doch6d w wysokoSci: ok 3000 zl

4. lnne nieruchomoici:
powierzchnia: 16fi) m2 - dzialka polo2ona w Kolbuszowej G6rnej oraz dom w surowym stanie na w/w
dzialce
o wartoici: 150 000 zl
tytul prawny: wsp6hrnlasnoSd maliefi ska
il.

1. Posiadam udziaty w sp6lkach handlowych z udzialem gminnych os6b prawnych lub przedsiqbiorc6w,
w kt6rych uczestniczq takie osoby - nale2y podai liczbq i emitenta udzial6w:

Nie dotyczy

udziaty te stanowiQ pakiet wiqkszy ni2 10% udzial6w w sp6lce: Nie dotyczy

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

2. Posiadam udziaty w innych sp6lkach handlowych * nale2y podad liczbq i emitenta udzial6w:
Nie dotyczy

Z tego tytulu osiqgnqlem(qlam) w roku ubieglym doch6d w wysoko6ci: Nie dotyczy

lv.
1. Posiadam akcje w sp6lkach handlowych z udzialem gminnych os6b prawnych lub przedsiqbiorc6w,

w kt6rych uczestniczq takie osoby - naleiy podad liczbq i emitenta akcji:
Nie dotyczy

akcje te stanowiq pakiet wiqkszy ni2 tO% akcji w sp6lce: Nie dotyczy

z tego tytulu osiqgnqlem(qlam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: Nie dotyczy

2. Posiadam akcje w innych sp6lkach handlowych - naleiy poda6 liczbq i emitenta akcji: Nie dotyczy

Z tego tytulu osiqgnqlem(qlam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: Nie dotyczy

V.
Nabylem(am) (nabyl m6j malionek, z wylqczeniem mienia przynaleinego do jego majqtku odrqbnego)
od Skarbu Pa6stwa, innej pafrstwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu terytorialnego, ich zwiqzk6w,
komunalnej osoby prawnej lub zwiqzku metropolitalnego nastepujqce mienie, kt6re podlegalo zbyciu
w drodze przetargu naleiy podai opis mienia i datq nabycia, od kogo: Nie dotyczy

vl.
1. Prowadzg dzialalno56 gospodarczq (naleiy podai formq prawnE i przedmiot dzialalnodci): prowadzq
dzialalnoid gospodarczq jako osoba fizyczna (podstawa prawna wpis do EDG). Dzialalnofd pod nazwil
PHU !nter@Coffee Krzysztof W6jcicki - Multiagencja (Ubezpieczenia, przesylki, kotektura Lotto, uslugi
biurowe oraz doradztwo prawne i BHP)

- osobi5cie TAK



- wsp6lnie z innymi osobami Nie dotyczy
z tego tytulu osiqgnqtem(qlam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokojci:
Przych6d - 530 26L,27 za 2019 rok
Doch6d -631,41za 2019 rok

2. Zarzqdzam dzialalno5ciq gospodarczq lub jestem przedstawicielem pelnomocnikiem takiej dzialalnosci
(naleiy podai formq prawnE i przedmiot dzialalno5ci): Nie dotyczy

- osobiScie Nie dotyczy

- wsp6lnie z innymi osobami Nie dotyczy

Z tego tytulu osiqgnqlem(qlam) w roku ubiegtym doch6d w wysokojci: Nie dotyczy

vil.
W sp6lkach handlowych (nazwa, siedziba sp6lki): Nie dotyczy

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

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

- jestem czlonkiem komisjirewizyjnej (od kiedy): Nie dotyczy

Z tego tytulu osiqgnqlem(qlam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: Nie dotyczy
vlll.
lnne dochody osiqgane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnoici zarobkowej lub zajqi, z podaniem
kwot uzyskiwanych z kaidego tytulu:
Umowa o pracq eo Networks - doch6d - 39 554,00 zl za 2OL9 rok
Umowa zlecenie PZU - doch6d - 1238,23 - za 2019 rok
Dieta Radnego - 15 765,75 za 2019 rok
Dochody objqte maliefiska wsp6lno6ciq majqtkowq

lx.
Sktadniki mienia ruchomego o wartodci powyiej 10 OOO ztotych (w przypadku pojazd6w mechanicznych
naleiy poda6 markq, model i rok produkcji):
Fiat Ducato rok prod. 2Ot4 - maliefiska wsp6lno56 majqtkowa

x.
Zobowiqzania pieniq2ne o warto5ci powyiej 10 0 00 zlotych, w tym zaciqgniqte kredyty i poiyczki
oraz warunki, na jakich zostaty udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysoko(ci):
Nie dotyczy
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CZESC B

Powyisze odwiadczenie skladam 6wiadomy(a), i2 na podstawie art. 233 5 1 Kodeksu karnego za podanie
nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnoici.

{nlhrs*r* lL:Ql-&oIo
(miejscowo$d, data)
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