OSWIADCZENIE MAJ)\TKOWE
Borkl Wlelkle ,dnia 06.03.2018r.
(mlejscowo~t)

Crlonka zal'Zl\du powlatu, sekretarza powiatu, kierownika jednostki organlzacylnej powiatu, osoby
zarzlldzajllcej i crlonka zal'Zl\dzalllcego powiatowll osoba prawnll oraz osoby wydajllcej decyzje
administracyjne w imlenlu starosty.
Uwaga:
1.
2.

Osoba sktadajllca oswiadczenie obowillzana lest do zgodnego z prawdll, starannego i zupetnego
wypelnlenia kazdej rubryk.
Je:l:ell poszczeg61ne rubryki nie znajdujll w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy wpisac
"nie dotyczy".

3.

4.
5.
6.

Osoba sktadajllca oswladczenie obowillzana jest okreiilic przynale:l:nos{: poszczeg61nych
sktadnikow majlltkowych, dochod6w i zobowillzari do majlltku odr~bnego I mallltku objl1tego
matZeriskll wspolnosclll majlltkowll.
Oswiadczenie 0 stanie majlltkowym dotyczy majlltku w kraju i za granicll.
Oswiadczenie 0 stanie majlltkowym obejmuje rownie.z wierzytelnosci pieni~:l:ne.
W cz~sci A oswiadczenie zawarte slllnformacje jawne, w cz~sci B zas intormacje nlelawne
dotyczllce adresu zamieszkania sktadalllcego oswiadczenie oraz miejsca poto:l:enia
nieruchomosci.

CZE;SCA
Marek Andrzej La5niak
Ja, nitej podpisany(a)

.
(Imlona I nazwisko

urodzony(a)
.. ..

oraz nazwisko

04.07.1962r.

rodowe)

w Korfantowie

.. .. .. ....Zesp61 Szk61w Olesnie , ul. SCldowa2 , dyrektor szkoty
(miejsce zatrudnienia,

slanowisko

lub funkcja)

po zapoznaniu si~ z przepisami uslawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzCldziegminnym (Dz.U. z 2017 r.
poz. 1875,zgodnie z art. 24h lej uslawy oswiadczam, te posiadam wchodzClcew sklad mati:enskiej
wspolnosci maj'ltkowej lub stanowi'lce moj majCltekodrEilbny:
I.

Zasoby pieni~tne:
-srodki pieniEiltnegromadzone w walucie polskiej: 60720,00 zl
-srodki pieniEiltnegromadzone w walucie obcej: nie dotyczy
-papiery wartosciowe na kwotEil:nie dotyczy
11.
1.

Dom 0 powierzchni: 114 m2,
tytuf prawny:

2.

Mieszkanie

0 powierzchni:

lytuf prawny:

3.

0

wartosci: 117000 zt

matZeriska wspolnosc mailltkowa

nie

dotyczy

M,

0 wartosci: nie dotyczy

matZenska wspolnosc majlltkowa

Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarslwa: nie dotyczy
o wartosci:

nie dotyczy

rodzaj zabudowy:

nie dotyczy

tytuf prawny:

nie dotyczy

powierzchnia: nie dotyczy

Z tego tytufu osi'lgn'llem w r oku ubieg/ym przych6d i doch6d w wysokosci: nie dotyczy
4.

Inne nieruchomosci:

.
.

powierzchnia: garai: -19,64 m2
o wartosci: 18000,00 zt
tytul prawny: malZer'iska wsp6lnosc maJlItkowa
Ill.

1. Posiadam udzialy w sp6lkach handlowych z udzialem gminnych os6b prawnych lub przedsi~biorc6w,
w kl6rych uczeslniczq lakie osoby - nalezy podac liczblil i emilenla udzial6w: nie dotyczy
udzialy le slanowiq pakiel wi~kszy niz 100% udzial6w w sp6lce:
Z lego ly1uluosiqgnqlem w roku ubieglym doch6d w wysokosci:

nle dotyczy
nle dotyczy

2. Posiadam udzialy w innych sp6lkach handlowych - nalez podac Iiczblil i emilenta udzial6w: nie dotyczy
Z lego tytulu osictgnll1em w roku ubieglym doch6d w wysokosci:
nie dotyczy
IV.
1.

Posiadam akcje w sp6lkach handlowych z udzialem gminnych os6b prawnych lub przedsililbiorc6w,
w kl6rych uczeslniczq lakie osoby- nalezy podacliczblil i emilenla akcji: nie dotyczy
akcje le slanowict pakiel wililkszy niz 1O%akcjiw sp6lce: nie dotyczy
Z lego ly1uluosictgnqlem w roku ubieglym doch6d w wysokosci: nie dotyczy

2.

Posiadam akcje w innych sp61kachhandlowych- nalezy pOdacliczblil i emitenla akcji: nie dotyczy
Z lego ly1uluosiqgnqlem w roku ubieglym doch6d w wysokosci: nie dotyczy

V.
Nabylem (nabyl m6j matzonek, z wylqczeniem mienia przynaleznego do jego majcttkuodrlilbnego) od
Skarbu Panstwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednoslek samorzqdu tery1orialnego, ich zwiqzk6w
lub od komunalnej osoby prawnej nasllilPujqce mienie, kl6re podlegalo zbyciu drodze przelargu- nalezy
podal':opis mienia i dallil nabycia, od kogo:
nie dotyczy
VI.
1.

Prowadz~ dzialalnosl': gospodarczll ( nalezy podac formlil prawnll i przedmiol dzialalnosci):
- osobiscie:
nle dotyczy
- wsp6Jniez innymi osobami:
nle dotyczy
Z lego ly1uluosillgnqlem w roku ubieglym przych6d i dochOdw wysokosci: nie dotyczy

2.

Zarzqdzam dzialalnoscict gospodarczctlub jeslem przedslawicielem pelnomocnikiem lakiej
dzialalnosci( nalezy pOdat formlil prawncti przedmiol dzialalnosci):
• osobiscie:
nie dotyczy
- wsp6Jniez innymi osobami: nle dotyczy
Z lego ly1ulu osiqgnqlem w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokosci: nle dotyczy

VII.

W sp6lkach handlowych ( nazwa, siedziba sp6lki):
-jeslem czlonkiem zarzqdu (od kiedy):
• jeslem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):
- jeslem czlonkiem komisji rewizyjnej ( od kiedy):

nle dotyczy
nle dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy

Z lego ly1uluosiqgnqlem w roku ubieglym przych6d i dochOdw wysokosci: nie dotyczy
VIII.

Inne dochody osiqgane z ly1uluzalrudnienia lub innej dzialalnosci zarobkowej lub zajlill':,z podaniem
kwol uzyskiwanych z kai:dego ty1ulu:
- 87738,29 zf
- wynagrodzenie ze slosunku pracy/01.01.-31.12.2017r./
• 12870,03 zt
-diela radnego
1489,12zt
·inne zr6dfa
Razem

-102097,44

zt

IX.
Skfadniki mienia ruchomego 0 wartosci powyiej 10.000z1otych (w przypadku pojazd6w mechanicznych
naleiy podac mark!;!, model i rok produkcji): samoch6d osobowy, FORD MONDEO, rok produkcji -

2011

X.
Zobowiqzania pienil;!i.ne 0 wartosci powyiej 10.000 zlotych, w tym zaciqgni!;!le kredyty i poiyczki oraz
warunki, na jakich zostaly udzielone ( wobec kogo, w zwiCjzku jakim zdarzeniem, w jakiej wysokosci):
nle dotyczy

CZI;SC B

Powyisze oswiadczenie skladam swiadomy(a), ii. na podslawie ar. 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie
nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi karq pozbawienia wolnosci.

Borki Wielkie ...
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