OSWIADCZENIE MAJI\TKOWE

radnego gminy
Uwaga:
1. Osoba skladajqca oswiadczenie obowiqzana jest do zgodnego z prawdq, starannego i
zupelnego wypelnienia kazdej z rubryk.
2. Jezeli poszczeg61ne rubryki nie znajdujq w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy
wpisac IInie dotvczy".
3. Osoba skladajqca oswiadczenie obowiqzana jest okreslic przynaleznosc poszczeg61nych
skladnik6w majqtkowych, dochod6w i zobowiqzan do majqtku odrtpbnego i majqtku
objtptego malienskq wsp61nosciq majqtkowq.
4. Oswiadczenie 0 stanie majqtkowym dotyczy majqtku w kraju i za granicq.
5. Oswiadczenie 0 stanie majqtkowym obejmuje r6wniez wierzytelnosci pienitpzne.
6. W cztpsci A oswiadczenia zawarte sq informacje jawne, w cztpsci B zas informacje niejawne
dotyczqce adresu zamieszkania skladajqcego oswiadczenie oraz miejsca polozenia
nieruchomosci.
cz~sc A
Ja nizej podpisany(a), Edward Szczepan Konieczny,
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rod owe)

urodzony(a) 11 Iistopada 1950 r. w Wejsuny

Nadlesnictwo Plonsk - podleaniczy
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu si~ z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzqdzie gminnym (Dz. U. z 2001
r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.
1271 i Nr 214, poz. 1806), zgodnie z art. 24h tej ustawy oswiadczam, ze posiadam wchodzqce w
skJad maJzel'lskiej wsp61nosci majqtkowej lub stanowiqce m6j majqtek odr~bny:

I.
Zasoby pieni~zne:
- srodki pieni~ine zgromadzone w walucie polskiej: 40.000,00 zt
- srodki pieni~zne zgromadzone w walucie obcej:nie dotyczy
- papiery wartosciowe: nie dotyczyna kwot~:
II.
1. Dom 0 powierzchni: 163,07 m 2,
tytut prawny: wsp6twlasnosc

0

wartosci: 59.200,00 zl

2. Mieszkanie 0 powierzchni:nie dotyczy m2,
tytut prawny:

0

wartosci:

3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: nie dotyczy , powierzchnia:
o wartosci:
rodzaj zabudowy:
tytut prawny:
Z tego tytutu osiqgnqtem(~am) w roku ubiegtym przych6d i doch6d w wysokosci:
4. Inne nieruchomosci:
powierzchnia: nie dotyczy
owartosci:
tytut prawny:

III.
1.

Posiadam udziaty w sp6tkach handlowych z udziatem gminnych os6b prawnych lub
w kt6rych uczestniczq takie osoby - naleiy podac liczb~ i emitenta udziat6w:
nie dotyczy
udziaty te stanowiq pakiet wi~kszy niz 10 % udziat6w w sp6tce:
przedsi~biorc6w,

Z tego tytutu

osiqgnqtem(~am)

w roku ubiegtym doch6d w wysokosci:

2. Posiadam udziaty w innych sp6tkach handlowych - nalezy podac
dotyczy
Z tego tytutu

IV.
1.

Posiadam

osiqgnqtem(~am)

liczb~

i emitenta udziat6w: nie

w roku ubiegtym doch6d w wysokosci:

akcje w sp6tkach handlowych z udziatem gminnych os6b prawnych
w kt6rych uczestniczct takie osoby - nalezy podac liczb~ i emitenta akcji:

rub

przedsi~biorc6w,

nie dotyczy
akcje te stanowict pakiet wi~kszy niz 10 % akcji w sp6tce:
Z tego tytutu osictgnqtem(~am) w roku ubiegtym doch6d w wysokosci:
2. Posiadam akcje w innych sp6tkach handlowych - nalezy podac liczb~ i emitenta akcji: nie
dotyczy
Z tego tytutu osiqgnqtem(~am) w roku ubiegtym doch6d w wysokosci:

V.
Nabytem(am) (nabyt m6j matzonek, z wytqczeniem mienia przynaleznego do jego majqtku odr~bnego)
od Skarbu Par'lstwa, innej par'lstwowej osoby prawnej, jednostki samorzqdu terytorialnego, ich
zwiqzk6w tub od komunalnej osoby prawnej nast~pujqce mienie, kt6re pod legato zbyciu w drodze
przetargu - nalezy podac opis mienia i dat~ nabycia, od kogo: nie dotyczy
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VI.
1.

Prowadz~ dzia~alnosc

gospodarczet (nalezy podac

form~

prawnet i przedmiot dziafalnosci): nie

dotyczy
- osobiscie
- wsp6lnie z innymi osobami
Z tego tytufu osietgnetfem(~am) w roku ubiegfym przych6d i doch6d w wysokosci:

2. Zarzetdzam dziamlnosciet gospodarczet lub jestem przedstawicielem, pefnomocnikiem takiej
dziafalnosci (nalezy podac

form~

prawnet i przedmiot dziafalnosci):nie dotyczy

- osobiscie
- wsp6lnie z innymi osobami
Z tego tytuJu

osietgnetfem(~am)

w roku ubiegfym doch6d w wysokosci:

VII.
W sp6fkach handlowych (nazwa, siedziba sp6fki): nie dotyczy
jestem czfonkiem zarzetdu (od kiedy): nie dotyczy
jestem
jestem

cz~onkiem

cz~onkiem

Z tego tytufu

rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy
komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy

osietgnetfem(~am)

w roku ubiegfym doch6d w wysokosci:

VIII.
Inne dochody osietgane z tyMu zatrudnienia lub innej dziafalnosci zarobkowej lub zaj~c, z podaniem
kwot uzyskiwanych z kazdego tytufu: ze stosunku pracy - 97.897,68 zl
umowy zlecenia - 576,00 zl
z tytulu najmu - 3.600,00 zl
dieta radnego - 2.100,00 zl

IX.
Skfadniki mienia ruchomego 0 wartosci powyzej 10.000 zf (w przypadku pojazd6w mechanicznych
nalezy podac

mark~,

model i rok produkcji): nie dotyczy

X.
Zobowietzania pieni~zne 0 wartosci powyzej 10.000 zJ, w tym zacietgni~te kredyty i poiyczki oraz
warunki, na jakich zosta.y udzielone (wobec kogo, w zwietzku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokosci):
nie dotyczy
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