
;VASTARKA
i v nl \w dnia:

? 0, 12- 2018 OSWIADCZENIE MAJAJKOWE - / A ,

radnego gminy

(miejscowosc)

Blinow, dnia 20.11.2018 r.

Uwaga:

1. Osoba sktadajqca oswiadczenie obowiqzana jest do zgodnego z prawda., starannego i zupetnego wypetnienia
kazdej z rubryk.

2. Jezeli poszczegolne rubryki nie znajdujq w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy wpisac "nie dotyczy".
3. Osoba skiadaja.ca oswiadczenie obowiqzana jest okreslic przynaleznosc poszczegolnych sktadnikow

majgtkowych, dochodow i zobowigzari do maja.tku odr^bnego i rnajqtku obj^tego matzeriska. wspolnoscia.

maja.tkowa..
4. Oswiadczenie o stanie maja.tkowym dotyczy majqtku w kraju i za granicq.
5. Oswiadczenie o stanie maja.tkowym obejmuje rowniez wierzytelnosci pienif zne.
6. W cz^sci A oswiadczenia zawarte sq informacje jawne, w cz^sci B zas informacje niejawne dotyczqce adresu

zamieszkania sktadajqcego oswiadczenie oraz miejsca poJozenia nieruchomosci.

CZ^SC A

Ja, nizej podpisany(a),

urodzony(a)

Andrzej tach tach
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

22.07.1966 r. w Krasniku

Dziatalnosc gospodarcza- rolnik,
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu si^ z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzgdzie gminnym (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1875 z pozn. zm.), zgodnie z art. 24h tej ustawy oswiadczam, ze posiadam wchodz^ce w sktad
matzehskiej wspolnosci majqtkowej lub stanowiqce moj majgtek odr^bny:

I.
Zasoby pieni^zne:
- srodki pieniQzne zgromadzone w walucie polskiej: 250 000 zt w rachunku biezgcym

- srodki pieniQzne zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy

- papiery wartos'ciowe: nie dotyczy

na kwotej nie dotyczy

II.
1. Dom o powierzchni: 190,35m2, o wartosci: 450 000 zt

tytut prawny
2. Mieszkanie o powierzchni: nie dotyczy m2, o wartosci: nie dotyczy

tytut prawny: nie dotyczy
3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: uprawa rolna , powierzchnia: 28, 26
o wartosci: 300 000 zt
rodzaj zabudowy: zagrodowa
tytut prawny: wtasnosc + dzierzawa
Z tego tytutu osiqgnajem w roku 'ubiegtym przychod i dochod w wysokos'ci: 30 000 zt.

4. Inne nieruchomosci:
powierzchnia: Piaskowania Kol. Lisnik gm. Goscieradow (4,5 ha), Piaskownia Michatowka, Michatowka
gm. Modliborzyce (5 ha) o wartosci: 800 000 zt



tytut prawny: wtasnosc

1. Posiadam udziaty w spotkach handlowych z udziatem gminnych osob prawnych lub przedsi^biorcow,
w ktorych uczestnicza. takie osoby - nalezy podac liczb^ i emitenta udziatow:

nie dotyczy

udziaty te stanowia, pakiet wi^kszy niz 10% udziatow w spotce: nie dotyczy

Z tego tytutu osia.gna.tem w roku ubiegtym dochod w wysokosci: nie dotyczy

2. Posiadam udziaty w innych spotkach handlowych - nalezy podac liczb^ i emitenta udziatow: nie dotyczy

Z tego tytutu osia.gna.tem w roku ubiegtym dochod w wysokosci: nie dotyczy

IV.
1. Posiadam akcje w spotkach handlowych z udziatem gminnych osob prawnych lub przedsie.biorcow,

w ktorych uczestnicza. takie osoby - nalezy podac liczb^ i emitenta akcji: nie dotyczy

akcje te stanowia. pakiet wi^kszy niz 10% akcji w spotce: nie dotyczy

Z tego tytutu osiajna^em w roku ubiegtym dochod w wysokosci: nie dotyczy

2. Posiadam akcje w innych spotkach handlowych - nalezy podac liczbe. i emitenta akcji: nie dotyczy

Z tego tytutu osia.gna.tem w roku ubiegtym dochod w wysokosci: nie dotyczy

V.
Nabytem (nabyt moj matzonek, z wyta.czeniem mienia przynaleznego do jego maja,tku odre.bnego)
od Skarbu Pahstwa, innej pahstwowej osoby prawnej, jednostek samorza.du terytorialnego, ich
zwiqzkow, komunalnej osoby prawnej lub zwia.zku metropolitalnego nastQpuja.ce mienie, ktore podlegato
zbyciu w drodze przetargu - nalezy podac opis mienia i dat^ nabycia, od kogo: nie dotyczy

VI.
1. Prowadz^ dziatalnosc gospodarcza. (nalezy podac forme, prawna. i przedmiot dziatalnos'ci):

- osobiscie: dziatalnosc jednoosobowa, wydobycie piachu, budowa drog

- wspolnie z innymi osobami: nie dotyczy

Z tego tytutu osia.gna.tem na dzieh 20.11.2018 roku przychod i dochod w wysokosci: 3 881 344,03 zt,
dochod: 142 162,07 zt

2. Zarza.dzam dziatalnoscia. gospodarcza. lub jestem przedstawicielem petnomocnikiem takiej dziatalnosci
(nalezy podac forme, prawna. i przedmiot dziatalnosci):

- osobiscie osoba fizyczna, prowadzgca dziatalnosc

- wspolnie z innymi osobami: nie dotyczy



Z tego tytutu osia.gna.tem w roku ubiegtym dochod w wysokosci: nie dotyczy

VII.
W spotkach handlowych (nazwa, siedziba spotki): nie dotyczy

- jestem cztonkiem zarza_du (od kiedy): nie dotyczy

- jestem cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy

-jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy

Z tego tytutu osia.gna.tem w roku ubiegtym dochod w wysokosci: nie dotyczy

VIII.
Inne dochody osiqgane z tytutu zatrudnienia lub innej dziatalnos'ci zarobkowej lub zaj^c, z podaniem
kwot uzyskiwanych z kazdego tytutu: dieta radnego 3 100,00 zt

IX.

Sktadniki mienia ruchomego o wartos'ci powyzej 10 000 ztotych (w przypadku pojazdow
mechanicznych
nalezy podac marke., model i rok produkcji):

1. Brori mysliwska Browning 12/76 rok prod. 2008 - wartosc - 11 000 zt;

2. Cia.gnik Landini 12500 rok prod. 1986 wartosc - 40 000 zt;

3. Walec drogowy Stravostroj V110 rok prod. 1986 wartosc - 40 000 zt;

4. Walec drogowy Stravostroj V150 rok prod. 1982 wartosc - 30 000 zt;

5. Cia.gnik siodtowy MAN rok prod. 2004 wartosc - 30 000 zt;

6. Wozidto samojezdne VOLVO B-25 rok . prod. 1986 wartosc - 65 000 zt;

7. Wozidto samojezdne VOLVO B-25 rok . prod. 1982 wartosc - 35 000 zt

8. tadowarka t-534 E rok.prod.2008 r. - 150 000 zt;

9. Koparka kotowa O&K rok. prod. 1999 wartosc - 40 000 zt;

10. Stabilizator Gruntu rok prod. 1985 wartosc - 50 000 zt.

11. Samochod osobowy Nissan Navara rok prod. 2008 wartosc- 25 000 zt

12. Samochod ci^zarowy IVECO TRAKKER rok prod. 2006 wartosc - 140 000 zt

13. Samochod ci^zarowy IVECO TRAKKER rok prod. 2008 wartosc-150 000 zt

14. Naczepa niskopodwoziowa JANMIL rok prod. 2011 wartosc- 70 000 zt

X.
Zobowia.zania pienie^zne o wartosci powyzej 10 000 ztotych, w tym zaci^gni^te kredyty i pozyczki oraz
warunki, na jakich zostaty udzielone (wobec kogo, w zwia_zku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokosci):



1. Kredyt mieszkaniowy o wartosci 100000 zt z dnia 20.VI.2007r.; rata 5000 zt+ odsetki, sptata raz
w roku.

2. Kredyt inwestycyjny (firmowy) wartosc 90000 zt z dnia l.lV.2014r. rata 4500 zt+ odsetki, sptata
kwartalna (BSZK w Krasniku oddziat w Szastarce)

3. Kredyt w rachunku biezgcym 470 000 zt z dnia O8.ll.2018r.

4. Kredyt inwestycyjny (firmowy) 100000 zt z dnia 31.l.2013r., rata 1791, 10 zt. (miesiecznie) Bank
Pekao S.A w Krasniku


