Boguszyce, dnia 20.12.2014r.
(miejscowosc)
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OSWIADCZENIE MAJf\TKOWE
radnego gminy
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Uwaga:
1. Osoba sktadaj'tca oswladczenie obowl~zana jest do zgodnego z
starannegJ I
zupemego wypetnienia katdeJ z rubryk.
2. JeteJi poszczeg61ne rubrykl nle znajduj~ w konkretnym przypadku zasto8owanla, nalety
wplsac "nie dotvczy".
3. Osoba sktadaj"ca oswladczenie obowi"zana Jest okresUc przynalet nosc poszczeg61nych
sktadnik6w maj"tkowych, dochod6w I zobowiitZar'l do maj"tku odr,bnego i maj~tku
obj,tego malZer'lak" wsp6lnosci" maj"tkow" .
4. Oswiadczenie 0 atanie maj"tkowym dotyczy maj"tku w kraju I za granlc".
5. Oswiadczenie 0 stanle maj "tkowym obejmuje r6wniet wierzytelnosci pienl,tne.
6. W cz,sci A oswiadczenia zawarte a" informacje Jawne, w cztpSci B zas InformacJe nieJawne
dotyc~ce adresu zamieszkania akladaj"cego oSwiadczenie oraz miejaca pototenla
nieruchomoScl.
cz~sc A
Ja nitej podpisany(a), AndrzeJ Piotr Mrzygt6d,
(imiona i nazwisko oraz nazwlsko rodowe)

urodzony(a) 2S.09.1990r. w Pyskowlcach
gospodarstwo rolne rodzic6w
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja )

po zapoznaniu si~ z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzctdzie 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.
1271 i Nr 214, poz. 1806), zgodnie z art. 24h tej ustawy oswiadczam, 1e posiadam wchodzctce w
sktad maJZenskiej wsp61nosci majcttkowej lub stanowictce m6j majcttek odr~ bny :

I.
Zasoby pi eni~zne :
- srodki pie n i~zne zgromadzone w walucie polskiej:5000
- srodki pien i~zne zgromadzone w walueie obcej:nle dotyczy
- papiery wartoseiowe: nie dotyczy na kwot~: nle dotyczy

II.
1. Dom 0 powierzchni: nle dotyczy m2 , 0 wartosci:nie dotyczy
tytut prawny: nle dotyczy
2. Mieszkanie 0 powierzchni:nie dotyczym2,
tytul prawny: nie dotyczy

0

wartosci:nle dotyczy

3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: nle dotyczy , powierzchnia:nle dotyczy
o wartosei: nle dotyczy
rodzaj zabudowy:nie dotyczy
tytut prawny: nie dotyczy
Z tego tytutu osi~g nqtem(~am) w roku ubieg/ym przyeh6d i doch6d w wysokosei: nle dotyczy
4. Inne nieruchomosei:
powierz.chnia: nle dotyczy
o wartosci: nle dotyczy
tytul prawny: nie dotyczy

III.
1. Posiadam udziafy w sp6lkach handlowych z udziatem gminnych os6b prawnych lub
p rzedsi~biorc6w, w kt6rych uczestn icz~ takie osoby - nalezy podac licz b~ i emitenta udzial6w:
nie dotyczy
udzia/y te stanowiq pakiet wi~kszy nit 10 % udziaf6w w sp6lce: nle dotyczy
Z tego tytutu

osi~gnqtem(~am)

w roku ubieg/ym doch6d w wysokosci: nle dotyczy

2. Posiadam udziafy w innych sp6lkach handlowych - nalezy podac
dotyczy

liczb~

i emitenta udziaf6w: nle

Z tego tytutu osiqgnqlem(~m ) w roku ubieg/ym doch6d w wysokosci: nle dotyczy
IV.
1. Posiadam akcje w sp6lkach handlowych z udziafem gminnych os6b prawnych
przedsi~ biorc6w, w kt6rych uczestniezq takie osoby - nalezy podac liczb~ I emitenta akeji:
nle dotyczy
akcje te stanowiq pakiet wi~kszy niZ 10 % akcji w sp6ice: nle dotyczy
Z tego tytutu osiqg nqtem (~am) w roku ubieg/ym doch6d w wysokoSci: nle dotyczy

lub

2. Posiadam akcje w innych sp6lkach handlowych - nalety podac liezb~ i emitenta akcji: nle
dotyczy
Z tego tytulu osiqgnqtem(~m ) w roku ubieg/ym doch6d w wysokosci: nie dotyczy

V.
Nabytem(am) (nabyt m6j maltonek, z wylqczeniem mienia przynaleznego do jego majqtku od~bnego )
od Skarbu Pal'lstwa, innej pal'lstwowej osoby prawnej , jednostki samorzqdu terytorialnego, ich
zwiqzk6w lub od komunalnej osoby prawnej nast~ pujqce mienie, kt6re podlegafo zbyciu w drodze
przetargu - nalezy podac opis mienia i d at~ nabycia, od kogo: nie dotyczy

2

VI.
1. Prowadz~ dziatalnosc gospodarcz~ (nalety podac fonn~ prawnct i przedmiot dzialalnosci): nle

dotyczy
- osobiscie nie dotyczy
- wsp61nie z innymi osobami nle dotyczy
Z tego tytutu

2.

osiqgncttem(~m)

w roku ubiegtym przych6d i doch6d w wysokosci: nle dotyczy

Za~dzam dziatalnoscict gospodarczct lub jestem przedstawicielem. pemomocnikiem takiej
dziatalnosci (nalety podac fonn~ prawnq i przedmiot dziafalnosci):nle dotyezy

- osobiScie nie dotyezy
- wsp61nie z innymi osobami nle dotyczy
Z tego tyturu

osiqg n~tem(~am)

w roku ubiegtym doch6d w wysokosci: nie dotyezy

VII.
W sp6tkach handlowych (nazwa, siedziba sp6tki): nie dotyczy
jestem cztonkiem zarzctdu (od kiedy): nie dotyczy
jestem cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy
jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nle dotyczy
Z tego tytutu osictgncttem(~m) w roku ubiegtym doch6d w wysokosci: nle dotyczy

VIII.
Inne dochody osiqgane z tytutu zatrudnienia lu b innej dziatalnosci zarobkowej lub zaj~, z podaniem
kwot uzyskiwanych z katdego tytutu: 2952 z' - umowa zleeenie dla DLG Ag rofood

IX.
Sktadniki mienia ruchomego 0 wartosci powytej 10.000 zt (w przypadku pojazd6w mechanicznych
nalety podac mark~, model i rok produkcji): Ci"gnlk rolnlczy MTZ-82 rok prod. 1989 rok nabyela
2014 - darowizna
Przyczepa rolnleza Wielton 8 ton 2010 - wsp6lwhlsnost

X.
Zobowil¥ania pien i~tne 0 wartosci powyzej 10.000 zt, w tym zacictgni~te kredyty i pozyczki oraz
warunki. na jakich zostaty udzielone (wobec kogo. w zwi~zku z jakim zdarzeniem. w jakiej wysokosci):
nle dotyczy
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Powytsze oSwladczenle sktadam 6wiadomy(a), iz na podstawle art. 233 § 1 Kodeksu kamego
za podanle nieprawdy lub zataJenle prawdy grozi kara pozbawlenia wolno6cl.
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