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3, osoba składająca oświadczenie obowi7ana jest określić przynależf*iś6,ffi*fłę9"9_fixil|{,,§li,łCtlnirOw

W części A oświadczenia zawańe są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące

adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.

czĘŚc A
Ja, niżej podpisany(a), Andrzej MaciejWnuk

urodzony(a) 11 ]lgtopada 197§ t
(imiona inazwisko oraz nazwisko rodowe)

w zamościu
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po zapoznaniu się z pzepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności

gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2017 r, poz. 1393) oraz ustawy z dnia 8 marca

1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r., poz. 1875), zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, że

posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące moj majątek odrębny:

l.

Zasoby pieniężne:

-Środkipieniężnezgromadzonewwaluciepolskiej:?9p9@rr'?€!ts9!1ą

- środki pienięzne zgromadzone w walucie obcej: 20 ę.u19_ _ maJzg_fs[a wspó!p_o_§ć ryąl_ąt[o_wa

- papiery wańościowe: ]]Ę*dqygą_
na kwotę:

ll.
1. Dom o powierzchni: 137 m2, o wańości. 450 000 zł Ąltułprawny:p9Ę9_ń_9_kąw_qp_9§vlaęLo§gpajątkowa

2. Mieszkanie o powiezchni: - m2, o wartości: - tytuł p rawn y. p!e_ d g!ycz,y_

3. Gospodarstwo rolne:

rodzĄ gospodarstwa:- , powierzchnia: - __*__, o wańości:

rodzaj zabudowy: * tytuł prawny: !!ę*{9!y9Ły __

z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychod idochód w wysokości:

4. lnne nieruchomości:
powierzchnia:1544 m, o wańości:

kw. *
100 000 zł , Ąfiuł prawny: mażeńska współwłasność majątkowa _ działka
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rnatżeńską

majątkowym doĘczy majątku w kraju iza granleą.

majątkowym obejm uie równ ież wierzytelnośc i pien iężn6 -

majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego j i
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wspólnością majątkową, j

oświadczenie o stanie



posiadam udziały w spółkach handlowych - należy podac liczbę i emitenta

udziaĘ te stanowią pakiet większy niż 10% udziałow w społce:

z tego §Ąułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
!V.
posiadam akcje w społkach handlowych - nalezy podac liczbę i emitenta akcji:

akcje te stanowią pakiet większy niż 10% udziałow w społce.

z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
V.
NabYłem(am) (nabYł mÓj małżonek, z wyĘczeniem mienia pzyna|eźnego do jego majątku odrębnegoi od Skarbu
Państwa, innej Państwowej osoby prawnej, jednostki samoządu terytorialnego, ich związków, komunalnej osoby
Prawnej łub związku metroPolitalnego następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu - nalezy
podać opis mienia i datę nabycia, od kogo:

1ie__dglyc,zy

Prowadzę działalnoŚc gospodarczą2 (należy podac formę prawną i pzedmiot działalności):

- osobiście:

wspólnie z innymi osobami:

z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym pzychód i dochod w wysokości:

2. Zarządzam działalnoŚcią gospodarczą tub jestem pzedstawicielem/pełnomocnikiem takiej działalności (nalezy
podać formę pmwną i pzedmiot działalności):

- wspólnie z innymi osobami:

z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości,

vll.
1. W społkach handlowych (nazwa i siedziba spółki): !Ę_§oty_cay__

- jestem członkiem zarządu (od kiedy):

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):

jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
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kiedy): nie dotyczy_

- jestem członkiem rady nadzorczej3 (od kiedy);

jestem członkiem komisji rewizyjnej (oJ kiedy)

z tego Ęńułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód * *y*k"ś",,'-:
3. W fundacjach prowadzących działalność gospodarczą: 

l]Ę*q_o3y§.?_y ._,

jestem członkiem zarządu (od kiedy):

jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):

jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

z tego §ttułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
VlIl.
lnne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwotuzyskiwanych z każdego tytułu:

uryĘ$g{'§qŁą9§Ę9@gs__ąQ_O-Ę*{o§!19_q*9*ą*9_Łpg_ttl3Ęęp_9ka_lvs,p_ó_łw_|_as1l9§ć_ 
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Składniki mienia ruchomego o wańości powyźej 10 o00 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych nalezypodać markę, model i rok produkcji):

$ILo§lgqg _9k.28 000 zł

;#11*:*^TP.9*!_r|:::l"łą]toya,,Samochod osobowy Nissan Maxima, rox proouxcj;rilr, ;ilosJ ox oz

Hgnda CB 1000 RA, rok i?*Q]0,.yą{g§c około 14 000 zł - mażeńska

Zobowiązania PienięŻne o wańoŚci powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pozyczki oraz warunki na
jakich zostałY udzielone (wobec kogo, w zł,liązku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości):
-5|9dY! na budowę domu "Własny kąt" z pkt. ll ppkt. 1 w wysokości 1oo 000 CHF, do spłaty pozostało 68 121 .68CHF. KredYtu udzielono w banku PKO BP SA na zasadacń ogolnych obowiązującycn w cnwiti podejmowania

w 2009 roku - małżeńska
Krelyt na zakup pojazdu Nlssan Maxima w wysokości 50 0o0 ż, d" 
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udzielono w banku PKO BP SA na zasadach ogólnych obowiązujących wchwili podejmowania decyzjiw 2017 roku
:gałzępqkarrygŃ]19§eg9i*E9rc.*
KredYt w rachunku biezącym ROR - limit w wysokości 15 000 zł na dzień 14.09.2018 r, wykorzyst ano 0 zł - kredytu
udzielono w banku PKO BP SA według regulaminu obowiązującego powszechnie i na zaŚadaih ogolnych
obowiązujących w dniu udzielania - małzeńska wspólnośc majątkowa,
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