
OSWIADCZENIE M/UATKOWE

Nieborow, dnia 31.12.2021 r.
(miejscowosc)

Uwaga:

1. Osoba sktadajqca oswiadczenie obowiqzana jest do zgodnego z prawdq, starannego i zupetnego wypetnienia

kazde] z rubryk.
2. Jezeli poszczegotne rubryki nie znajdujq w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy wpisac ,.nie dotvczv".

3. Osoba sktadajqca oswiadczenie obowi^zana jest okreslic przynaleznosc poszczegolnych sktadnikow
majqtkowych, dochodow i zobowiqzari do majqtku odr^bnego i majqtku obj^tego matzeriskq wspolnosciq
majqtkowq.
4. Oswiadczenie o stanie majqtkowym dotyczy majqtku w kraju i za granicq.
5. Oswiadczenie o stanie majqtkowym obejmuje rowniez wierzytelnosci pieni^zne.

6. W czQSCt A oswiadczenia zawarte sq Informacje jawne, w cz^sci B zas informacje niejawne dotyczqce actresu

zamieszkania sktadajgcego oswiadczenie oraz miejsca potozenia nieruchomosci.

CZ^SC A
Ja/ nizej podpisany(a)/ Krzysztof Osobka ..............................................................................................—,

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) 25 lipca 1972r........................................w towiczu

Wojewodzki Osrodek Ruchu Drogowego w todzi - Gtowny Specjalista,
Rada Gminy Nieborow - Przewodniczqcy,

gospodarstwo rolne, wtasna dziafalnosc gospodarcza/
(miejsce zatrudnienia, stanowisko tub funkcja)

po zapoznaniu si^ z przepisami 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 wchodzqce w skiad matzeriskiej wspolnosci

majqtkowej lub stanowEqce moj majgtek odr^bny:

Zasobypieni^zne:
srodki pieni^zne zgromadzone w walude polskiej: 186112,33 zf majqtek odr^bny

- srodki pieni^zne zgromadzone w walucie obcej; Nie dotyczy

- papierywartosciowe: Nic dotyczy

na kwot^:

i) Ze zmianq wprowadzonq przez § 1 pkt 1 rozporzqdzenia Prezesa Rady MEnistrow z dnia 2 8 czerwca 2017 r.

zmieniajqcego rozporzqdzenie w sprawie okresienia wzorow formularzy oswiadczen majqtkowych radnego

gminy, wojta, zast^pcy wojta, sekretarza gminv, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy,
osoby zarzqdzajqcej i cztonka organu zarzqdzajqcego gminnq osobq prawnq oraz osoby wydajqcej decyzje
administracyjne w imieniu wojta (Dz. U. poz. 1298), ktore weszto w zycie z dniem 1 itpca 2017 r,



1. Dom o powierzchm: 183,10 mi, o wsrtosd: 340 000 zt

tytuf prawny: akt wtasnosci -- majqtek odr^bny

2. Mieszkanie o powierzchni:................... m2, o wartosci:

tytut prawny:

3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: ogolnorolne/ powierzchnia: 7^22 ha

owartosci:200000zt

rodzaj zabudowy: zagrodowa

tytut prawny: akt wtasnosci -- majqtek odrQbny

Z tego tytutu osiqgnqtem w roku ubiegtym przychod i dochod w wysokosci: Nie osiqgnqtem przychodu

i dochodu

4. Inne nieruchomosd: Nie dotyczy

powierzchnia:

o wartosci:

tytut prawny:

111.

1. Posiadam udziaty w spotkach handlowych z udziafem gminnych osob prawnych lub przedsi^biorcow,

w ktorych uczestniczq takie osoby - nalezy podac liczbQ i emitenta udziatow: Nie dotyczy

udziaty te stanowiq pakiet wiQkszy niz 10% udziatow w spotce:

Z tego tyttrfu osEqgnqtem(^tam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci:

2. Posiadam udziafy w innych spotkach handlowych - nalezy podac liczb^ t emitenta udziatow: Nie dotyczy

Z tego tytutu osEqgnqtem(^tam) w roku ubiegfym dochod w wysokosci:

IV.

1. Posiadam akqe w spotkach handiowych z udziafem gminnych osob prawnych tub przedsiQbiorcow,

w ktorych uczestniczq takie osoby - nalezy podac liczb^ E emitenta akcji: Nie dotyczy

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

Z tego tytu^u osiqgnqtem(^tam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci:

2. Posiadam akqe w innych spofkach handiowych - nalezy podac liczbQ i emitenta akcji: Nie dotyczy

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



V.

Nabyfem(am) (nabyf moj matzonek^ z wy^czeniem mienia przynaieznego doj'ego majqtku odr^bnego)
od Skarbu Panstwa, innej paristwowej osoby prawnej/ jednostek samorzqdu terytorialnego/ ich

zwi^zkow, komunalnej osoby prawnej lub zwiqzku metropolitalnego nast^puj^ce mienie, ktore podlegato

zbyciu w drodze przetargu - nalezy podac apis mienia i datQ nabycia/ od kogo: Nie dotyczy

VI.

1. ProwadzQ dzia^alnosc gospodarczq (naiezy podac form^ prawnq i przedmiot dziatalnosci):

jednoosobowa dziatalnosc gospodarcza

osobiscie: ustugi BHP dla firm, rozficzenia kierowcow, ubezpieczenia, pozostata sprzedaz detaficzna

prowadzona poza sieci^ sklepowq

wspolniez innymi osobami: Niedotyczy

Z tego tytutu osiqgn^fem w roku ubiegtym przychod i dochod w wysokosci: 304 109,00zf, 29 683,52zf

2. Zarzqdzam dziatalnosciq gospodarczq iub jestem przedstawicielem petnomocnikiem takiej dziatalnosci

(nalezy podac form^ prawnq i przedmiot dziafatnosci): Nie dotyczy

- osobiscie.

wspolnie z innymi osobami

Z tego tytutu osiqgnqtem(^fam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci:

VII.

W spotkach handlowych (nazwa, siedziba spofki): Nie dotyczy

-jestem cztonkiem zarzqdu (od kiedy):

-jestem cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

jestem czfonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

2 tego tytutu osi^gnqtem(^tam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci:

VIII.

Inne dochody osi^gane z tytufu zatrudnienia lub innej dziatainosci zarobkowej lub zaj^c/ z podaniem

kwot uzyskiwanych z kazdego tytutu:

Z tytutu zatrudnienia: 68 164,71 zt

Najem prywatny (przychod): 4 876,37 z^

Doptaty ARiMR: 4 099,56 z\

Dieta radnego: 16 630,00 zt

Sprzedaz mieszkania 295 000 zt,

Udzielona pozyczka na rzecz spotki z o.o. 350 OOOzt

Inne zrodh: 438,76 zt
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Sktadniki mienia ruchomego o wartosci powyzej 10 000 zfotych (w przypadku pojazdow mechanicznych
nalezy podac markQ, model i rok produkcji):

Honda ST1300, 2010r.

Skoda Octavia/ 2017r.

X.

Zobowiqzania pieni^zne o wartosci powyzej 10 000 ztotych, w tym zaciqgni^te kredyty i pozyczki oraz

warunki, na jakich zostaty udzietone (wobec kogo/ w zwiqzku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokosd]
N ie dotyczy



Wylqczenie Jawnosci informacji
na podstawie artykuhi 24 i ust. 1 ustawy o samorzqdzie gminnym (Dz.U.2022.559 ze zm.)

Powyzsze oswiadczenie sktadam swiadomy(a), iz na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego za
podanie nieprawdy tub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wofnosci.
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(miejscowosc, data) (podpis)


