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oraz osoby
0
wydajqcej
decyzje administracyjne w imieniu w6jta

I

Serock, dnia 29.04.2019r.
Uwaga:
1
Osoba skladajqca ~Swiadczenieobowiqzana jest do zgodnego z prawdq, starannego i zupetnego
wypelnienia katdej z rubryk.
2
Jeieli poszczeg6lne rubryki nie znajdujq w konkretnym ptzypadku zastosowania, naleiy wpisaE
,nie dotvczv".
3
Osoba skladajqca ~Swiadczenie obowiqzana jest okresiit pizynaleinosC poszczeg6lnych
skladnikbw majqtkowych, dochod6w i zobowiqzan do majqtku odrgbnego i majqtku objgtego malteliskq
wspolnoSciq majqtkowq.
4
OSwiadczenie majqtkowe dotyczy majqtku w kraju i za granicq.
5
OSwiadczenie maiatkowe obeimuie r6wniet wierzvtelnoSci pienieine.
6
W czgSci A oswkdczenia zawake sq informacje jawne, w czgici B za.4 informacje niejawne
dotyczqce adresu zamieszkania skladajqcego odwiadczenie oraz miejsca poloienia nieruchomo0ci.

Ja, niiej podpisany(a). ADAM KRZEMINSKI
urodzony(a) 30.05.1963r.
w RACiBORZU

KIEROWNIK REFERATU ZARZADZANIA KRYZYSOWEGO OBRONY CYWILNEJ I
BEZPIECZEI~STWA

po zapoznaniu sic z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dzialainoici
gospodarczej przez osoby peiniqce 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 oiwiadczam, i e
.. ,
pos~adarnwchodzqce w sklad malienskiei wsp6lnoici rnaiatkowei p
:
1.

Zasoby pienieine:

- irodki pienieine zgromadzone w waiucie poiskiej:
30000 PLN

- irodki pieni~inezgromadzone w walucie obcej:
NiE DONCZY

-paplev wanoiciowe: NiE DONUY

na kwote. NiE DOTYCN
'Le rlnlanzj wpmwadzonq prrez $ I pk12 rozpolzqdzrnla. o ktorym mowa w odnoSn~ku2

11.

1

Dom o powierzchni: 149 m: o wartoici: 500000 PLN tytul prawny: WSP&WW$CICIEL

!

Mieszkanie o powierzchni: 36,46 m: o wartoici: 200000 PLN tytul prawny: WSP~~W&CICIEL

3
Gospodarstwo rolne: rodzaj gospodarstwa: NIE DOTYCZY,
powierzchnia: NIE DOTYCZY
o wartoici: NIE DOTYCZY
rodzaj zabudowy: NIE DOTYUY
tytul prawny: NIE DOTYCZY
Z tego tytulu osiqgnglem(g1am)w roku ubieglym przychod i dochod w wysokoici: NIE DONCZY
4. lnne nieruchomoici: powierzchnia: Dzialka pod domem z poz. 1.

-2000 m. kw.
o wartoici: 100000 z l
tytul prawny: wsp6hvlasnoit
111.
Posiadam udziaty w spWkach handlowych - naleiy podat liczbg i emitenta udzialow:
NIE DOTYCZY
udzialy te stanowig pakiet wigkszy n i i 10% udzialow w spolce: NIE DOTYCZY

Z tego tytulu osiqgngqlem w roku ubiegtym dochod w wysokoici: NIE DOVCZY

1v.
Posiadam akcje w spMkach handlowych - naleiy podat liczbg i emitenta akcji: NIE DOTYM
akcje te stanowiq pakiet wigkszy n i i 10% akcji w spWce: NIE DOTYUY

Z tego tytulu osiggnglem w roku ubiegtym doch6d w wysokoici: NIE DOTYUY

v.
Nabylem(am) (nabyl moj mationek, z wytqczeniem mienia przynaleinego do jego majqtku odrgbnego) od
Skarbu Pahstwa, innej pahstwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu terytorialnego, ich zwiqzkow,
komunalnej osoby prawnej lub zwiqzku metropolitalnego nastgpujgce mienie, ktore podlegalo zbyciu w drodze
przetargu - naleiy podat opis mienia i datg nabycia, od kogo:
NIE DOTYCZV

VI.
1. Prowadzg dzialalnoit gospodarcz<(naleiy podac formg prawnq i przedmiot dzialalnoici):

NIE DOTYCZY
-0sobiicie NIE DOTYCZY

- wspolnie z innymi osobami NIE DOTYCZY
Z tego tytulu osiggnglem w roku ubiegtym przychod i dochod w wysokoici: NIE DOTYCZY

2. Zarzgdzam dziatalnokig gospodarczg lub jestem przedstawicielem, pelnomocnikiem takiej dzialalnoici
(naleiy podat forme prawng i przedmiot dzialalnoici):
NIE DOTYUY

- osobiicie NIE DOTYCZY
- wspolnie z innymi osobami NIE DOTYUY
Z tego tytulu osiggnglem w roku ubiegtym dochod w wysokoici: NIE DOTYCZY

VII.
1. W sp6lkach handlowych (nazwa, siedziba spolki): NIE DONUY

-jestem czlonkiem zarzgdu (od kiedy): NIE DOTYUY

- jestem cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy): NIE DOTYUY
- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): NIE DOTYCZY
Z tego tytutu osiggnglem w roku ubieglym dochod w wysokoki: NIE DONCZY
2. W spoldzieiniach: NIE DOTYCZY
-jestem czlonkiem zarzgdu (od kiedy): NIE DOTYCZY

- jestem czlonkiem rady nadzorczej'(od kiedy): NIE DOTYUY

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): NIE DOTYCZY
- z tego tytulu osiqgngtem(gtam) w roku ubieglym dochod w wysokoici: NIE DONCZY
3. W fundacjach prowadzqcych dzialalnoit gospodarczg: NIE DOTYCZY

-jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy): NIE DOTYUY
-jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): NIE DOTYCZY
- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): NIE DOTYCZY
Z tego tytulu osiggnqlem w roku ubieglym dochod w wysokoici: NIE DOTYCZY

VIII.
lnne dochody osiggane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnofci zarobkowej lub zajek, z podaniern kwot
uzyskiwanych z kaidego tytulu:

- emerytura - 863 12,78 zl.
- praca zawodowa - 906 19,17 zl.
IX.
Skladniki rnienia ruchornego o wartofci powyiej 10 000 zlotych (w przypadku pojazd6w mechanicznych naleiy
podat markg, model i rok produkcji):

- samoch6d osobowy CITROEN C-ELYSEE rok produkcji 2016
X.
Zobowiazania pienieine o wartoici powyiej 10 000 zlotych, w tyrn zaciqgniete kredyty i poiyczki oraz warunki,
na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwigzku z jakirn zdarzeniern, wjakiej wysokofci):

KREDYT HIPOTECZNY W BANKU PKO BP SA - 40763,81CHF - budowa domu
KREDYT HIPOTECZNY W BANKU PKO BP SA - 12703,80 CHF - budowa domu
KREDYT HIPOTECZNY W BANKU PKO BP SA - 150125,16 PLN - zakup mieszkania

Powyisze oiwiadczenie skladam fwiadomy(a), i i na podstawie art. 233 5 1Kodeksu karnego za podanie nieprawdy lub
zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolno<ci.

Serock. 29.04.2019

NiewlaSciwe skre6lit.
Nie dotywy dzia1alnoSc.i wytw6ruej w rolniclwle w zakresie produkcji roSlinnej i mierzgcej. w formie
1
i rakresie gospodarstwa roddnnego. Nie dolyuy rad nadzoruych spbldzielni mieszkaniowych.

