OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE - KOREKTA
radnego gminy

Pawłowice. dnia 16.12.2020 r.
(miejscowość)

Lo

Uwaga:
1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupelnego
wypełnienia każdej z rubryk.
Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać

3.

4.
5.
6.

of

Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników
malżeńską
majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego
wspólnością majątkową.
Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku wkraju i za granicą.
Oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelności pieniężne.
Wczęści A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące
adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.

CZĘŚĆ A

Ja. niżej podpisany (a) 11....12121--.. Krzysztoj Jóżef WOTYNA ay seseeeenentesees
( imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe

o

urodzony(a) ......... 19.03.1981 r. ...... Wace JastrzgbiunZaropi saccescsvsverrssncarsuase para

Własna działalność gospodarcza, Sołtys, Radny Gminy — Przewodniczący Komisji
Rewizyjnej, członek Komisji Gospodarczej i Mienia KOMURAINEO 2. eee
( miejsce zawudnienia, stanowisko lub funkcja

gminnym
po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
posiadam
( Dz. U. Z 2017 r. poz. 1875) zgodnie z art. 24 h tej ustawy oświadczam, że
wchodzące w skład

małżeńskiej wspólności majątkowej

t

+4

adrębny:

i.
Zasobypieniężne:

-

środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: 36.370,43 zł

-

środki pieniężne zgromadzone wwalucie OUGEJ

-

papiery wartościowe:............11. nie dotyczy.

na kwotę ... nie dOLyCZY „eee inne:

sowa nie dotyczy occ...
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1. Dom opowierzchni: ........ 182 ........ m”, o wartości: ........ 400.000.00zl aaa

had

tytuł prawny: ......... WSPDÓLWIASKOŚĆ Z ŻONĄ uwaza

. Gospodarstworolne:
rodzaj gospodarstwa: wc nie dotvezy

© WAMOSER ceccmcevasrvesses TUCO AOIVCZDseasvescssitessscsnsoneneerennsncanensenesnennenanes A W EPEE
rodzaj zabudowy: ............ nie dotyczy
tytuł prawny: ......1...... NIE dODYCZY aaa
Z tegotytulu osiągnąlem (ęłam) wroku ubiegłym przychódi dochód w wysokości:
saa nie dotyczy „......121.
4. Inne nieruchomości:
a). powierzchnia: 1000 m” wartość: 75.000,00 zł tytuł prawny: współwłasność z żoną
działka zabudowana domemz pkt. I. 1.
b). powierzchnia: /020 m* wartość: 70.000,00zl: tytuł prawny: współwłasnośćz Zona ~
działka rolna

HL.

1. Posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub
przedsiębiorców. w których uczestniczą takie osoby — należy podać liczbę i emitenta
udziałów:

udziały te stanowią pakiet większyniż 10 % udziałów wSpółce: ue...
JA CRTC EATER Taher enetereceens nie dotvezy...

PROSIC arenie nie dotyczy..
Posiadam udziały w innych spółkach handlowych — nal
udziałów:
wo NIE MOLYCYwsvsasseussesesanessusesaeesnrssnennevseserennengrenenenenaneurventorsensseweonne

to

to

Z tegotytułuosiągnąłem(glam) wroku ubiegłym dochód w wysokości:

Z tegotytułu osiągnąłem(głam) wroku ubiegłym dochód w wysokości: ....4::4:01+400-11:-1-. te
Ss thgp Mn UE RT MNHmernevenanesmanunaienae HIG OLVOZ)” sressenenennavenrsnsennnnna tenets t0iibag TPA HOSES MALATE

Iv.

l.Posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub
przedsiębioreów, w których uczestniczatakie osoby— należy podać liczbę i emitenta akcji:
ee sosen NIE COLVCZ) cecsessoveessovovsseveneseasecevacssncensccsanenseaseysencassensnsntbonnneenenenes

akcje te stanowią pakiet większy niż 10 %akcji w Spółce:

eee

A nie dotve:

Z tegotytulu osiągnąlem (ęłam) w roku ubiegłym dochód w WYSOKOŚCI: ...........-. vee
angen sata GRU ONCE nie dotycz

2. Posiadam akcje winnych spółkach handlowych —należy podać liczbę i emitenta akcji :
wena tren SZEEERE AWZ OCYO A nie dotyczy..

Z tego tytułu osiągnąłem ( glam) w roku ubieglym dochód w wysokości :

wasps seeda A nie dotyczy
Vv.

Nabyłem (am) ( nabył mój malżonek. z wylączeniem mienia przynależnego do jego majątku
odrębnego) od Skarbu Państwa. innej państwowej osoby prawnej. jednostek samorządu
terytorialnego. ich związków, komunalnej osoby prawnej lub z

ku metropolitalnego

następujące mienie. które podlegało zbyciu wdrodze przetargu - należy podać opis mienia
i datę nabycia, od kogo:

I. Prowadzę działalność gospodarcza( należy podać formę prawną i przedmiot

2

działalności): jednoosobowadziałalność gospodarcza w branży rachunkowo-kadrowej

z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) wroku ubiegłh

15

„. Przychód 330.127,49 zł Dochbd 143.40832 zł aaa
]
ścią gospodarcząlub jestem przedstawicielem pełnomocnikiemtakiej
działalności (sal eży podać formę prawnąi przedmiot działalności):
REA pokazów czwwwywcwwwwcwwia ME AOŁYCZJ wow ZEE OO ORO A AEP OWSA AI

VII.

Współkach handlowych (nazwa. siedziba Spółki) : 2... usuwania

Z swezucwywwcawcnąca BIE UGCA cesarze rrr ODA
=

jestem czlonkiemzarządu( od kiedy) ............... NIE dOŚWCZY„aaa zakaz

Ztegotytułu osiągnąłem(ęłam) wroku ubiegłym dochód w wysokości:
PR NIE dOŻYCZYwos ao

VIIL

Inne dochody osiąganez tytulu zatrudnienia lub innej dzialalności zarobkowej lub zajęć.
z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego NUANCE
„asa Dieta SOLTYSA 6.8AA,OO ZD awa eee ee ee ceg nee ects eee eRe eee eee eee
!
a Dieta radnego 15.608.00Zł oocccscccsecesessneeess eee tessse ee eee eee ee tena E ETE AR EERE
poss Dochód ż Najmu 3,000,00 zł saseta

A YA

tee
„. Zasiłek chorobowy S7T3,54 Zł ewa neers teense eee eee eee eee TE SOLER See
T!
pena Zwrot za delegacje 105,48 Zł cecvesecccccssecsees ccs ees ee eee tee EEE REE

TX.

pojazdów
Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 zlotych (w przypadku
secretes eects
mechanicznych należy podać markę, model i rok Produke}i) ccc eee
ns
1u.. Kia Cee'd 2014 o wartości 3A,000,00 zł ssa ee

X.
zaciągnięte kredyty
Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 złotych, w tym
związku z jakim
w
kogo.
wobec
i pożyczki oraz warunki, na jakich ze stały udzielone (
esate cee
cecum
zdarzeniem, w jakie] wySOKOSCL) f...ce. cesses eeceteece rete ceaeeenecenenesercenaner

z pkt. 1.2 w CHF
1). Kredyt hipoteczny w Gerin Noble Bank 5.4. na zakup mieszkania

2028, stopa
indeksowany do PLN w kwocie 70.000,00 zl, na okres od 2008 do

procentowa zmienna 1,09 %, do splaty pozostalo 82.401,92 zł.
pki. Il.I w kwocie
2). Kredyt hipoteczny w ING Bank Śląski S.A. na budowę domu z
325,408.00 zl na okres od 2016 do 2047, stopa procentowa zmienna 3,48 %,
do spłaty pozostało 311,595.34 cl.

Adres zamieszkania osoby składającej oświadczenie: ..
ZO owane azanOWA 43-251 Pawlowice. ul. Wojska Polskiego L BET aaa się
Miejsce położenia nieruchomości wymienionych wPunkcie II części A ( adres) :

Ło. Golasowiee, ul. Dluga IO aaa.
5
Bs

NEA a) Gołasowice. ul. Długa IU aaa.
REET b) Gołusowice, ul. Kraszewskiego

Powyższe oświadczenie składam świadomy (a) . iż na podstawie art. 233 $ 1 Kodeksu
karnego za podanie nieprawdylub zatajenie prawdygrozi kara pozbawienia wolności.

Regents,

olo

M$. BIO

( miejscowość, data)

(Wodpis)
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OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE
radnego gminy

Pawłowice, dnia 26.05.2020 r.
(miejscowość)

nk

Uwaga:
1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego
wypełnienia każdej z rubryk.
2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać
„nie dotyczy”
3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników
majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską
wspólnością majątkową.
Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą.
Oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelności pieniężne.
6. W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące
adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.

CZĘŚĆ A

Ja, niżej podpisany (a) ............... KizysztajJózefWODNA, sau A WE OR SZ ONG
( imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe )

urodzony(a) ......... 19.03.1981 r. ...... W... JastrzęDiuZUPojus seeda OKA
Własna działalność gospodarcza, Sołtys, Radny Gminy — Przewodniczący Komisji
Rewizyjnej, członek Komisji Gospodarczej i Mienia Komunalnego eee
( miejsce zatrudnienia, stanowiskolub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
( Dz. U. Z 2017 r. poz. 1875) zgodnie z art. 24 h tej ustawy GAWIAUCZAK, że posiadam
wchodzące w skład małżeńskiej wspólności majątkowej
tę

odrębny:
I.

Zasoby pieniężne:
-

środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: 36.370,43 zł

-

środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej : ...... nie dotyczy ........1..

-

papiery wartościowe:............... nie dotyczy ....
na kwotę ... nie dotyCZY ...........2.2..1112.

IL.

1. Dom o powierzchni: ........ 182 wosweać m”, o wartości: ........ 400.000, 00 ZE veeessesessssereereeseetenes
tytuł prawny:...... WSPÓŁWIASNOŚĆ ZŻONĄ ww cwóowiw cia rocz O WEGO OEECEW SEOEAŚE ESEE

2.

Mieszkanie o powierzchni: . .. 60,60 ..... m”, o wartości: ....... 170.000,00 zł .....................
tytuł prawny: ......... WSDOLWIOSNIOSC ZZONG revsscsssscauvasssaemeraremerrenier nein Ree ae

3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: .................. MC AOLYVCZY viecesesceseeeeseeee , powierzchnia: .. nie dotyczy .
o'warloŚCi: wswyyaswzrawzaa NIE WOLYCZY asy TAAA ESY GE OAE TE
rodzaj zabudowy: ............ NIE AOŻYCZY wee awa
tytuł prawny: ............. NIGOGCZJ uowRORA OOP ARDO ARR AO cea verseeewNare
Z tegotytułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:
aaa nie dotyczy...........
4. Inne nieruchomości:
a). powierzchnia: /000 m* wartość: 75.000,00 zł tytuł prawny: współwłasność z żoną —
działka zabudowana domemz pkt. II. 1.
b). powierzchnia: /020 m” wartość: 70.000,00 zł tytuł prawny: współwłasność z żoną —
działka rolna

IL.

1. Posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub
przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby — należy podać liczbę i emitenta
udziałów:
eutavsievaseistessavevssvacstecaveaneesens nie'dolyczy zwani Z WZYWA EECC

udziały te stanowią pakiet większy niż 10 % udziałów w spółce: ........-u.ueueusaa aaa enaacaaa
aaa NIE AOŻYCZY eee
Z tego tytułu osiągnąłem (ęłam) wroku ubiegłym dochód w wysokości: .........11-1-1211111111su seiovusuveussvevintasnevecseusuetevousereuse niesdolycZy sw OOP
2. Posiadam udziały w innych spółkach handlowych — należy podać liczbę i emitenta
udziałów:

IV.

l.Posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych
lub
przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby — należy podaćliczbę i emitenta akcji:
PAT trata esnnnenomnreenonrersnies WiC: AOLYCLY ssvccsesesnsassiseasasvessocennesanceennesosensensnsoeservsesissvsesndsciveev¥eess

Nabyłem (am) ( nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku
odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu
terytorialnego, ich związków, komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnego
następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu - należy podać opis mienia
i datę nabycia, od kogo:

VI.

1. Prowadzę działalność gospodarczą ( należy podać formę prawną i przedmiot

działalności): jednoosobowadziałalność gospodarcza w branży rachunkowo-kadrowej

or

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:
we Przychód 330.127,49 zł Dochód 143.408,32 Zł u.

2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem pełnomocnikiem takiej
działalności (należy podać formę prawnąi przedmiot działalności):

Z tego tytułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym dochód w WySOKOŚCI: «0...
CC NIE dOLYCZY swo WEW O ESEE OSA OOOO GO AAAA

VII.

W spółkach handlowych ( nazwa, siedziba Spółki) : -..:.- eee eee eee

anoagaasnasnsiaasBin onal rear eesTETE NiO DOLCE: sesveserveriassscorwcriveestcnsecstmnstoncexesensnenonnannnesanes
-

jestem członkiem zarządu ( od kiedy): ............... NIE dOŻYCZY see aaa

-

jestem członkiemrady nadzorczej ( od kiedy): ............ nie UolyCZY: waza

VIII.

Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowejlub zajęć,
z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu: ..-. eee
veces Dieta SOUYSA 6.844, 00 ZE ea

IX.

Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 złotych ( w przypadku pojazdów
mechanicznych należy podać markę, modeli rok produkcji).......csssscssssessssesessecsssessssecarecssecsesees

X.

Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty
i pożyczki oraz warunki, na jakich zostały udzielone ( wobec kogo. w związku z jakim
zdarzeniem, w jakiej WYSOKOŚCI) | e aaa

1). Kredyt hipoteczny w Getin Noble Bank S.A. na zakup mieszkania z pkt. Il.2 w CHF
indeksowany do PLN w kwocie 70.000,00 zł, na okres od 2008 do 2028, stopa
procentowa zmienna 1,09 %, do spłaty pozostało 82.401,92 zł.
2). Kredyt hipoteczny w ING Bank Śląski S.A. na budowę domu z pkt. Il.] w kwocie
325.408,00 zł, na okres od 2016 do 2047, stopa procentowa zmienna 3,48 %,

do splaty pozostało 311.595,34 zł.

Część B

Adres zamieszkania osoby składającej oświadczenie: ......s-ssusesasas aaa

Lo

...... Golasowice, ul. Dluga 10 ...........

ŻY

wanysisa Pawłowice, ul. Wojska Polskiego 1 B07 2... assess zazna

BL

masnanare MIE BOŻYCZIO.. moni kB OEG AZOT

Ae

wwysycaz a) Golasowice, ul. Dluga 10) cscvscwvass ssvseses sesieseievewssinenacscernsanseentneranenonrsions enecsntinees
versus b) Golasowice, ul. KraszewSkiego eee

Powyższe oświadczenie składam świadomy (a) . iż na podstawie art. 233 $ 1 Kodeksu
karnego za podanie nieprawdylub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.

( miejscowość, data)

