
URZAD GMINY
SZASTARKA

wptyn?lo dnia:

25. 04. 2019

OSWIADCZENIE MAJ4TKOWE

kierownika jednostki organizacyjnej gminy

dz. .

Blinow. dnia 24.04.2019 r.

Uwaga:

1. Osoba skladajaca oswiadczenie obowiqzana jest do zgodnego z prawda,
starannego i zupdnego wypelnienia kazdej z rabryk.

2. Jezeli poszczegolne rubryki nie znajduja w konkretnym pr/ypadku
zastosowania , nalezy wpisac ^nie dotyczy".

3. Osoba skladajaca oswiadczenie obowiazana jest okresfic prz> naleznosc
poszczegolnych skladnikow majatkowych. dochodow i zobowiazan
do majatku odrf bnego i majatku objftego mal/eiiska w spolnosci^ majatkow^.

4. Oswiadczenie majatkowe dofyczy majatku w krajn i za granka.

5. Oswiadczenie majatkowe obejmuje rowniei H ierzytelnosci ptenifzne.

6. W czesci A osw iadczenia zawarte sf informacje jawne, w czfsei B zas
infonnacje niejawne dotycz^ce adresu zamieszkania skladajacego
oswiadczenie oraz miejsca poiozenia nieruchomoscL

CZ^SCA

Ja, nizej podpisany . Andrzej Biatek

Bialek
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony 28 marca 1964 r. w Krasniku

Dyrektor Publicznej Szkoiy Podstawowej w Blinowie

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ograniczeniu
prowadzenia dzialalnosci gospodarczej ptzez osoby pehiia/:e funkcje publiczne (Dz.U.
z 2017r., poz. 1393) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzadzie gminnym (Dz.U.
z 2017r, poz. 1875), zgodnie z art. 24h tej ustawy oswiadczam, ze posiadam wchodzace



Zasoby pieniezne:

- srodki pieni ezne zgromadzone w walucie polskiej : 150 000 zl

- srodki pieniezne zgromadzone w walucie obcej : 2000 USD

- papiery wartosciowe : Die dotyczy

II.

1. Dom o powierzchni: 100 m 2, o wartosci 80 000 zl
tytul prawny: wtasnosc

2. Mieszkanie o powierzchni: m 2, o wartosci
tytul prawny: nie dotyczy

3. Gospodarstwo robe:
rodzaj gospodarstwa: ogolnorolne
powierzchnia: ok. 2,50 ha przeliczen.
o wartosci: ok. 150 000 zl
rodzaj zabudowy: m urovt ana
tytui prawny: wlasnosc

Z tego tytuhi osiagnaiem roku ubieglym przychod i dochod w wysokosci:
0 zl - przychod, 0 zl - dochod

4. Inne nieruchomosci:
powierzchnia:

nie dotyczy
o wartosci:

tytui prawny:

III.

Posiadam udzialy w spolkach handlewych — nalezy podac liczbe i emitenta udziatovv
nie dotyczy

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

Z tego tytuhi osiqgnaJem w roku ubiegtym dochod w wysokosci:
nie dotyczy



IV.

Posiadam akcje w spoikach handlowych — naiezy podac liczb^ i emitenta akcji:

......... nie dotyczy

akcje te stanowi^ pakiet wiekszy niz 10% akcji w spolce :

Z tego tytuhi osiagnalem w roku ubiegiym dochod w wysokosci:

V.

Nabylem (nab\ mqj malzonek. z wylaczeniem mienia przynaJeznego do jego majatku
odrebnego) od Skarbu Panstwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorzadu
terytorialnego, ich zwiazkow. komunainej osoby prawnej lub zwiazku metropolitalnego
nastepujace mienie, ktore podlegalo zbyciu w drodze przetargu — naiezy podac opis mienia
i date nabycia, od kogo:

nie dotyczy
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••̂ •••a

VI.

1. Prowadz^ dzialalnosc gospodarcz^ '! (naiezy podac form^ prawna^ i przedmiot
dzialalnosci): nie dotyczy

-osobiscie

- wspolnie z innymi osobami

Z tego tytuhi osiagnalem w roku ubiegiym przychod i dochod
w wysokosci:

2. Zarzadzam dzialalnoscia gospodarcz^ lub jestem przedstawicielem. petnomocnikiem
takiej dzialalnosci (naiezy podac form? prawn^ i przedmiot dzialalnosci) :

Nie dotyczy

-osobiscie

- wspolnie z innymi osobami

Z tego tytuhi osiqgnalem (elam) w roku ubiegiym dochod w wysokosci:



VII.

1. W spolkach handlowych (nazwa, siedziba spolki):
nie dotyczy

- jestem czlonkiem zarzadu (od kiedy) :

- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

-jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy) :

Z tego tytuhl osi^gnalem (elam) w roku ubieglym dochod w wysokosci

2. W spoldziemiach:
aie dotyczy

-jestem czlonkiem zarzadu (od kiedy) :

-jestem czlonkiem rady nadzorczej 3 (od kiedy) :

-jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy) :

Z tego tytuhl osiagnalem (elam) w roku ubieglym dochod w wysokosci:

3. W fundacjach prowadzacych dziatalnosc gospodarcza:
nie dotyczy

-jestem czlonkiem zarzadu (od kiedy):

- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy) :

-jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytuhl osiajznalem (elam) w roku ubieglym dochod w wysokosci:



vra.

Inne dochody osiagane z tytuhi zatrudnienia lub innej dziatalnosci zarobkowej lub zajec,
z podaniem kwot uzyskiwanych z kazdego tytuhi:

Z tytutu zatrudnienia: dochod - 57 229,80 zl
Umowa zlecenie : dochod 528,00 zl

DL

Skladniki mienia ruchomego o wartosci powyzej 10 000 ziotych ( w przypadku pojazdow
mechanicznych nalezy podac mark^ , model i rok produkcji) :

Opel Zafira
Skoda Oktavia

2009 r.
2011 r.

25000zl
25000zt

Zobowiazania pieniezne o wartosci powyzej 10 000 zlotych.. w tym zaciagniete kredyty
i pozyczki oraz warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiazku z jakim
zdarzeniem. w jakiej wysokosci) :

Nie dotyczy


