
URZAB GMINY
, SZASTARI-

OSWIADCZENIE MAJAJKOWE

08. 05. radnegogminy
Blindw, dnia 29.04.2020 r.

9$5"4 (miejscowosc)

Uwaga:
1. Osoba sktadajqca oswiadczenie obowiqzana jest do zgodnego z prawda., starannego i

zupetnego wypetnienia kazdej z rubryk.
2. Jezeli poszczegolne rubryki nie znajduja. w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy wpisac

,,nie dotyczy".
3. Osoba sktadajqca oswiadczenie obowiqzana jest okreslic przynaleznosc poszczegolnych

sktadnikdw majqtkowych, dochodow i zobowiqzari do majgtku odr^bnego i majqtku obj^tego
matzerisk^ wspolnoscig maja.tkowa_.

4. Oswiadczenie o stanie maj^tkowym dotyczy majqtku w kraju i za granicq.
5. Oswiadczenie o stanie maj^tkowym obejmuje rowniez wierzytelnosci pienî zne.
6. W cz^sci A oswiadczenia zawarte sa. informacje jawne, w CZQSC! B zas informacje niejawne

dotycza.ce adresu zamieszkania sktadajqcego oswiadczenie oraz miejsca potozenia
nieruchomosci.

Ja, nizej podpisany(a), Andrzej tach, tach
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) 22.07.1966 w Krasniku
Dziatalnoscgospodarcza- 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), zgodnie z art. 24h tej ustawy oswiadczam, ze posiadam wchodzqce w sktad matzeriskiej
wspolnosci maj^tkowej lub stanowia_ce moj majqtek odr^bny:

I.

Zasoby pieni^zne:
- srodki pieni^zne zgromadzone w walucie polskiej: 300 000,00 zf w rachunku biezqcym

- srodki pieni^zne zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy

- papiery wartosciowe: nie dotyczy
na kwot?: nie dotyczy.
II.
1. Dom o powierzchni: 190,35 m2, o wartosci: 450 tys zt
tytut prawny: wspotwtasnosc matzeriska
2. Mieszkanie o powierzchni: nie dotyczy m2, o wartosci: nie dotyczy
tytut prawny: nie dotyczy
3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: uprawa rolna, powierzchnia: 22,76 ha
o wartosci: 300 tys zt
rodzaj zabudowy: zagrodowa
tytut prawny: wtasnosc.
Z tego tytutu osia.gna.tem w roku ubiegtym przychod i dochod w wysokosci: przychod 25 tys zt,
dochod 15 tys zt.



4. Inne nieruchomosci:
powierzchnia: piaskowania Lisnik Duzy - Kolonia I gm. Goscieraddw (4,5 ha), piaskownia Michatdwka i
Michatdwka I gm. Modliborzyce (5 ha).
o wartosci: 800 tys zt.
tytut prawny: wtasnosc

III.

1. Posiadam udziaty w spdtkach handlowych z udziatem gminnych osdb prawnych
przedsi^biorcdw, w ktdrych uczestniczg takie osoby- nalezy podac liczbe. i emitenta udziatdw:
nie dotyczy
udziaty te stanowia. pakiet wi^kszy niz 10% udziatdw w spoke: nie dotyczy
Z tego tytutu osiggngtemfetam) w roku ubiegtym dochdd w wysokosci: nie dotyczy
2. Posiadam udziaty w innych spotkach handlowych - nalezy podac liczbe^ i emitenta udziatdw:
nie dotyczy

Z tego tytutu osiggngtem(ejam) w roku ubiegtym dochdd w wysokosci: nie dotyczy

lub

IV.

1. Posiadam akcje w spotkach handlowych z udziatem gminnych osob prawnych lub przedsi^biorcdw,
w ktorych uczestniczg takie osoby- nalezy podac liczb^ i emitenta akcji:
nie dotyczy
akcje te stanowig pakiet wi^kszy niz 10% akcji w spdtce: nie dotyczy
Z tego tytutu osi^gn^tem(^tam) 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 osiqgnajemtetam) w roku ubiegtym dochdd w wysokosci: nie dotyczy
V.

Nabytem(am) (nabyt mdj matzonek, z wytqczeniem mienia przynaleznego do jego majqtku
odr^bnego) od Skarbu Paristwa, innej paristwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu
terytorialnego, ich zwigzkdw, komunalnej osoby prawnej lub zwi^zku metropolitalnego nast^puj^ce
mienie, ktdre podlegato zbyciu w drodze przetargu - nalezy podac opis mienia i dat$ nabycia, od
kogo: nie dotyczy

VI.

1. ProwadzQ dziatalnosc gospodarczg (nalezy podac forme, prawng i przedmiot dziatalnosci):
-osobiscie dziatalnosc jednoosobowa, wydobycie piachu, budowa drdg.
- wspdlnie z innymi osobami: nie dotyczy
Z tego tytutu osiggngtem w roku ubiegtym przychdd i dochdd w wysokosci: przychdd 3 791 722,54 zt,
dochdd 746 292,22 zt.
2. Zarzgdzam dziatalnoscig gospodarczg lub jestem przedstawicielem petnomocnikiem takiej
dziatalnosci (nalezy podac forme^ prawng i przedmiot dziatalnosci):
- osobiscie: osoba fizyczna prowadzgca dziatalnosc.
- wspdlnie z innymi osobami: nie dotyczy
Z tego tytutu osiggngtem w roku ubiegtym dochdd w wysokosci: nie dotyczy

VII.

W spotkach handlowych (nazwa, siedziba spdtki): nie dotyczy
-jestem cztonkiem zarzgdu (od kiedy): nie dotyczy
-jestem cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy
-jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):nie dotyczy
Z tego tytutu osiggngtem(ejam) w roku ubiegtym dochdd w wysokosci: nie dotyczy



VIII.

Inne dochody osi^gane z tytutu zatrudnienia lub innej dziatalnosci zarobkowej lub zaj^c, z podaniem

kwot uzyskiwanych z kazdego tytutu: dieta radnego - 5050,00 zt, koto towieckie -1817,18 zt.

IX.

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

1. Uktadarka DYNAPAC prod. 2015 wartosc -120 000 zt;

2. Naczepa niskopodwoziowa JANMIL rok prod. 2011 - wartosc - 65 000 zt;

3. Koparka LIEBHIER prod. 1999 wartosc - 60 000 zt;

4. Cia_gnik Landini 12500 rok prod. 1986 wartosc - 35 000 zt;

5. Walec drogowy Stavostroj V110 rok prod. 1986 wartosc - 40 000 zt;

6. Walec drogowy Stavostroj V150 rok prod. 1982 wartosc - 30 000 zt;

7. Cia_griik siodtowy MAN rok prod. 2004 wartosc - 30 000 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. Koparka CASE CX 210 rok prod. 2007 wartosc-100 000 zt;

12. Koparka CASE CX 210 rok prod. 2006 wartosc-100 000 zt;

13. IVECO TRAKKER rok prod. 2008 wartosc-120 000 zt;

14. IVECO TRAKKER rok prod. 2006 wartosc- 95 000 zt;

15. Cisgnik URSUS C-360 rok prod. 1980 wartosc - 20 000 zt;

16. NISSAN NAVARA rok prod. 2008 wartosc- 20 000 zt;

17. Kontener biurowy rok prod. 2019 wartosc-14 000 zt;

18. System Sterowania TRIMBLE - 250 000 zt;

19. Spycharka DRESSTA rok prod. 2008 - 160 000 zt;



X.

Zobowiqzania pieniQzne o wartosci powyzej 10 000 ztotych, w tym zaciggniQte kredyty i pozyczki oraz

warunki, na jakich zostaty udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokosci):

1. Kredyt mieszkaniowy w BSZK 0 w Szastarce w wysokosci 100 000,00 zt z dnia 20.VI.2007 roku, na

dzieh 31.12.2019 r. pozostato do sptaty 40 000 zt;

2. Kredyt w rachunku bieza,cym w Bank Pekao S.A w Krasniku - 470 000 zt z dnia 06.02.2019 roku

termin sptaty uptywa 05.02.2020 r.

3. Pozyczka SMEX BIZNES w Bank Pekao S.A w Krasniku- 300000 zt z dnia 11.06.2019 roku termin

sptaty 10.06.2027 rok, na dzieri 31.12.2019 r. pozostato do sptaty 286 300 zt.


