
OSWIADCZENIE MAJATKOWE

osoby wydajajcej decyzje administracyjne w imieniu burinistrza
16. 03. 2015
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CZ^SC A

Ja, nizej podpisany Andrzej Malinski, Malinski
(imi?, nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) 16 marca 1958 r w Jarocinie

r.

.Urzajd Miejski, Wolczyn, ul. Dworcowa 1, Naczelnik Wydziatu

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu si? z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dzialalnosci gospodarczej przez
osoby petaiace funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz. 679, z 1998 r. Nr 113, poz. 715 i Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 49,
poz. 483, z 2000 r. Nr 26, poz. 306 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz. 1806) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorzadzie 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 wchodz^ce w sklad
malzenskiej wspolnosci maja_tkowej lub stanowiq-ce moj maja_tek odr^bny:

I.

Zasoby pieni^zne:

- srodki pieni^zne zgromadzone w walucie polskiej: nie dotyczy

srodki pieni^zne zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy

papiery wartosciowe: nie dotyczy

na J

II.

1. Dom o powierzchni m 2, o wartosci tytul prawny

2. Mieszkanie o powierzchni 54,91 m 2, o wartosci tytul prawny spoldzielcze

3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: nie dotyczy , powierzchnia

o wartosci:

rodzaj zabudowy:

tytul prawny:

Z tego tytulu osi^gnajem(§lam) w roku ubieglym przychod i dochod w wysokosci:

4. Inne nieruchomosci:

powierzchnia: nie dotyczy

o wartosci: ..

tytul prawny:



III.
Posiadam udzialy w spolkach handlowych - nalezy podac liczb? i emitenta udzialow:

nie dotyczy

udzialy te stanowia^pakiet wiejcszy niz 10 % udzialow w spolce:

Z tego tytulu osiaj*naj:em(ej:am) w roku ubieglym dochod w wysokosci:

IV.

Posiadam akcje w spolkach handlowych - nalezy podac liczbe_ i emitenta akcji:

nie dotyczy

akcje te stanowia^ pakiet wiejcszy niz 10 % akcji w spolce:

Z tego tytulu osiajmaj:em(ej:am) w roku ubieglym dochod w wysokosci:

V.

Nabylem(am) (nabyl moj malzonek, z wylajDzeniem mienia przynaleznego do jego majatku odretnego)
od Skarbu Panstwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorzajdu terytorialnego, ich zwiajzkow
lub od komunalnej osoby prawnej nastejpujajse mienie, ktore podlega zbyciu w drodze przetargu - nalezy
podac opis mienia i date, nabycia, od kogo:

nie dotyczy

VI.

1. Prowadz? dzialalnosc gospodarcza^1 (nalezy podac forme; prawnq. i przedmiot dzialalnosci):

nie dotyczy

- osobiscie

- wspolnie z innymi osobami

Z tego tytulu osiajmaj:em(elam) w roku ubieglym dochod w wysokosci:

2. Zarzadzam dzialalnosciq. gospodarczq. lub jestem przedstawicielem, pelnomocnikiem takiej
dzialalnosci (nalezy podac forme_ prawna^ i przedmiot dzialalnosci):

nie dotyczy

- osobiscie

- wspolnie z innymi osobami

Z tego tytulu osiajmatem(ej:am) w roku ubieglym dochod w wysokosci:



VII.

1. W spolkach handlowych (nazwa, siedziba spolki): nie dotyczy

- jestem czlonkiem zarzajdu (od kiedy):

- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytulu osia^gnaj:eni(^lam) w roku ubieglym dochod w wysokosci:

2. W spoldzielniach: nie dotyczy ..

- jestem czlonkiem zarzajdu (od kiedy):

- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytulu osiajmaj:em(£lam) w roku ubieglym dochod w wysokosci:

3. W flmdacjach prowadzajcych dzialalnosc gospodarczaj nie dotyczy

- jestem czlonkiem zarzajdu (od kiedy):

- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytulu osi^gnajeni(^lam) w roku ubieglym dochod w wysokosci:

VIII.

Inne dochody osiajmi^te z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnosci zarobkowej lub zaj^c, z podaniem

kwot uzyskiwanych z kazdego tytulu:

70.184,70 - z tytulu stosunku pracy - Urzajd Miejski Wolczyn

496,45 - z tytulu umowy zlecenia - Urzajd Miejski Wolczyn



IX.
Skladniki mienia ruchomego o wartosci powyzej 10 000 zlotych (w przypadku pojazdow mechanicznych

nalezy podac mark$, model i rok produkcji): 11.500,-

RENAULT MEGANE II, COMBI rok produkcji 2008
X.
Zobowiazania pieni^zne o wartosci powyzej 10 000 zlotych, w tym zaciajjniete kredyty i pozyczki oraz

r warunki na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiajzku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokosci):

nie dotyczy


