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(miejscowosc)

o wvoetnienia

2, Jezeli poszczegolne rubryki nie znajduj^ w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy wpisac uniedptyczy"

dochodow i zobowiqzari do maj^tku odrqbnego i maj^tku obj^tego matzeriskg wspolnosciq majqtkowg.

5. Oswiadczenie

6. W cz^sci A oswiadczenia

zamieszkania

rowniez wierzytelnosci pieni?zne.

sa mformacje jawne, w cz^sci B zas informacje niejawne dotycz^ce adresu

liejsca potozenia nieruchomosci.

Ja/ nizej podpisany(a), Andrze] Czapnik
(imiona i nazwisko ora2 nazwisko rodowe)

urodzony(a) 13.12.1966 w liowiczu

Gminna Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickie] w Nieborowie"

Dyrektor
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

w-

^n

...; }l •r\{'^:^/^-
..L/^itfC/U—....

pc zapoznaniu si^ z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dziatalnoscl

gospodarczej przez osoby petniqce funkcje publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1393) oraz ustawy z dnia

8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), zgodnie z art. 24h tej ustawy

oswiadczam, ze posiadam wchodz^ce w skfad matzeriskiej wspolnosci majqtkowe] lub stanowiqce moj

majqtek odr^bny:

ZasobypieniQzne:

- srodkf pieni^zne zgromadzone w walucie polskiej: 149.906 zt.

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

papierywartosdowe: FunduszSantander-10.175 zt.

na kwot^: 10.175 zt.

IL

1. Dom o powierzchni: ...........96............. m2, o wartosd: 21.000. tytut prawny: ...wspotwtasnosc.

2. Mieszkanie o powierzchni: nie dotyczy mz/ o wartosci: nie dotyczy tytuf prawny: nie dotyczy.



3. Gospodarstwo roine:

rodzaj gospodarstwa:............. nie dotyczy,...,......,.......,....,............,./ powierzchnia:............ nie

o wartosci:.......................... nie dotyczy.

rodzaj zabudowy:................. nie dotyczy.

tytut prawny:........................ nie dotyczy.

Ztegotytu^u osiqgn^em(Qtam) w roku ubiegtym przychod j dochod wwysokosci:........... niedotyczy.

4. Inne nieruchomosci:

powierzchnia: .................7729 m2.

o wartosci: .........................19500.

tytut prawny:...................wspotwfasnosc

Posiadam udziaiy w spotkach handlowych - nalezy podac liczb^ i emitenta udziatow:

nie dotyczy.

udziaty te stanowi^ pakiet wi^kszy niz 10% udziafow w spotce: .................. nic dotyczy

Ztegotytutu osiqgn^tem(^tam)w roku ubiegfym dochod w wysokosci:....... nie dotyczy.

Posiadam akcje wspofkach handiowych -naiezy podac liczbQ t emitenta akcji:

nie dotyczy.

akcje te stanowi^ pakiet wi^kszy niz 10% akcji w spotce:

nie dotyczy.

Z tego tytutu osi^gn^em(^tam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci: ............ nie dotyczy

Nabytem(am) (nabyf moj matzonek/z wytqczeniem mienia przynaleznegodojegomajqtku odr^bnego)
od Skarbu Paristwa/ innej paristwowej osoby prawnej, Jednostek samorzqdu ter/toriainego, ich zwi^zkow,

komunalnej osoby prawnej tub zwi^zku metropolitalnego nast^pujqce mienie/ ktore podlegato

zbyciu w drodze przetargu - nalezy podac opis mienia i dat^ nabyda, od kogo:......... nie dotyczv



1. ProwadzQ dziatalnosc gospodarczqi (naiezy podac form^ prawnq i przedmiot dzlatalnosci):

n ie dotyczy

osobiscie..................... nie dotyczy.

-wspolniez innymi osobami............ niedotyczy.

Z tego tytutu osiqgn^em(^tam) w roku ubiegtym przychod i dochod w wysokosci:......... nie dotyczy.

2. Zarzqdzam dziatalnosci^ gospodarczq lub jestem przedstawicielem, petnomocnikiem takiej dziatalnosd

(nalezy podac form^ prawnq i przedmiot dziatalnosd):...................... nie dotyczy.

osobisde............................ nie dotyczy.

wspolnie z innymi osobami................. nie dotyczy.

Z tego tytutu osiqgnqtem(^tam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci: .................... nie dotyczy.

1. W spofkach handlowych (nazwa, siedziba spotki):........................ nie dotyczy.

-jestem cztonkiem zarz^du (od kiedy): ................................ nie dotyczy.

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

jestem cztonkiem komiisji rewizyjnej (od kiedy):.................. nie dotyczy.

Z tego tytutu osi^gn^tem^tam) w roku ubiegtym dochod w wysokosd: ............ nie dotyczy.

2. Wspotdzielniach:

nie dotyczy.

jestem czfonkiem zarzqdu (od kiedy): .................. nie dotyczy.



jestem cztonkiem radynadzorczejstod kiedy):................. niedotyczy.

-jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy);................. nie dotyay.

Ztegotytutu osi^gnqtem(^tam) w roku ubieg^ym dochod w wysokosd:............ nie dotyczy.

3. W fundacjach prowadz^ych dziatalnosc gospodarczq:

nie dotyczy.

-jestem cztonkiem zarzqdu (od kiedy): ....... nie dotyczy.

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

jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):............. niedotyczy.

Ztegotytu^uosiqgn^em(^{am)wroku ubiegtym dochod wwysokosci:............ niedotyczy.

Inne dochody osiqgane z tytutu zatrudnienia !ub innej dziatalnosci zarobkowej lub zaj^c/ z podaniem

kwot uzyskiwanych z kazdego tytuiu: .dochod ze stosunku pracy - 82.427 zf.

Sktadniki mienia ruchomego o wartosci powyzej 10 000 ztotych (w przypadku pojazdow mechanicznych

nalezy podac mark^, model i rok produkcji): ..TOYOTAYARIS 2018 (XP!#MA).



Zobowiqzania pieni^zne o wartosci powyzej 10 0 00 ztotych/ w tym zaciqgni^te kredyty i pozyczki o raz

warunki, na jakich zostaty udzielone (wobec kogo, w zwi^zku i jakim zdarzeniem, w jakie] wysokosci): .......

nic dotyczy.



Wylqczenie jawnosci informacji
na podstawie artykuhi 24 i ust. 1 ustawy o samorz^dzie gminnym (Dz.U.2022.559 %e zm.)

.c;";^;^:
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^';t-.;1:Li^iiF;'.IH-l^h^>;,'inU;iltr:r=ifr^i:t-,
i^^;m/l,-l^|lin^;iiT^dh<ai:?=r-;i^?|k|iT;-3;-,

Powyzsze o^wiadczenie sktadam swiadomy(a), fz na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie nieprawdy

lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnosci.

.......Nieborow/ dn. 26.04.2022.

(miejscowosc, data) (po;

1 Niewia^ciwe skresllc.

2 Nie dotyczy dziafalnosci wytw6rczej w rolnictwie w zakresie produkcji roslinnej i zwierz^cej, w formie
i zakresie gospodarstwa rodzinnego.
3 Nie dotyczy rad nadzorczych spotdzielni mieszkaniowych.


