
OSWIADCZENIE MAJATKOWE

Lubelski Urzgd Wojew6dzki w Lublinie
Zespol da Spro* Othrony lnfonnucj i H1cjawflvch

"'-SfiOka^ia4^20^4 Lub)ln

w6jta, zaotQpoy w6jta, sekrotarza gminy, skarbnika gminy, kiorownikajodnostki organizaoyjnej
gminy. oooby zarzqdzajqcoj i cztonka organu zarzqdzajqoogo gminnq ooobq prawnq oraz oooby

wydajqooj docyzjo adminictracyjno w imioniu w6jta^

Miedzyrzec Podlaski, dnia 24 kwiecieri 2015 r.
(miej scowosc)

Uwaga :
1. Osoba skladajapa oswiadczenie obowia_zana jest do zgodnego z

prawd^, starannego i zupelnego wypelnienia kazdej z rubryk.
2. Jezeli poazczeg61ne rubryki nie znajduja. w konkretnym

przypadku zastosowania, nalezy wpisac "nie dotyczy".
3. Osoba skladaja,ca oswiadczenie obowi^zana jest okrealic

przynaleznosc poszczeg61nych skladnik6w maja,tkowych,
dochod6w i zobowia,zan do maja_tku odr^bnego i maja,tku
obj$tego malzehska. wsp61noscia. maja,tkowa..

4. Oswiadczenie maja,tkowe dotyczy maja,tku w kraju i za granica_.
5. Oswiadczenie maj^tkowe obejmuje r6wniez wierzytelnosci

pieniezne.
6. W cz9sci A oswiadczenia zawarte sa. informacje jawne, w

cz^sci B zas informacje niejawne dotycz^ce adresu
zamieszkania skladaja,cego oswiadczenie oraz miejsca
polozenia nieruchomosci.

czi;sc

Ja, nizej podpisany(a) , Krzysztof Adamowicz
(imiona i nazwisko

oraz nazwisko rodowe)
urodzony(a) l4 lutego 1966 r. v Mi$dzyrzecu PodJ,askim

W6jt Gminy Miedzyrzec PodIaski
(miej sce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu sie z przepisarai ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o ograniczeniu prowadzenia dzialalnosci gospodarczej przez osoby pelnia_ce
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 samorz^dzie grninnyrr, (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2Q02
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
wchodzace w sklad malzenskiej wsp61nosci majatkowej lub stanowia_ce m6j maja_tek
odr^bny:

I.
Zasoby pieni$zne:
- ^rodki pieni^zne zgromadzone w walucie polskiej: nie dotyczy

- srodki pieni^zne zgroraadzone w walucie obcej: nie dotyczy

- papiery wartosciowe: nie dotyczy
na kwot?: nie dotyczy



II.
1. Dom o powierzchni: 160 nf o wartosci: 220 000 zi.

tytul prawny: wlasnosc.
2. Mieszkanie o powierzchni: nie dotyczy, o wartosci: nie dotyczy

tytul prawny: nie dotyczy.
3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: nie dotyczy, powierzchnia: nie dotyczy.
o wartosci: nie dotyczy.
rodzaj zabudowy: nie dotyczy.
tytul prawny: nie dotyczy
Z tego tytulu osia_gna_lemf^lam) w roku ubieglym przych6d i
doch6d w wysokosci: nie dotyczy.

4. Inne nieruchomosci:
powierzchnia: dziaiJca 0,456 ha zabudowana
o wartosci: 20 000 zi
tytul prawny: wlasnosc.

III.
Posiadam udzialy w sp61kach handlowych - nalezy podac liczbe i
emitenta udzial6w:
nie dotyczy.
udzialy te stanowia. pakiet wiekszy niz 10% udzial6w w sp61ce:
nie dotyczy.
Z tego tytulu osia,gnalem(elam) w roku ubieglym doch6d w
wysokosci: nie dotyczy.

IV.
Posiadam akcje w sp61kach handlowych - nalezy podac liczbe i
emitenta akcji:
nie dotyczy.
akcje te stanowia. pakiet wiekszy niz 10% akcji w sp61ce:
nie dotyczy.
Z tego tytulu osia.gna.lem(elam} w roku ubieglym doch6d w
wysoko6ci: nie dotyczy.

V.
Nabylem(arn) (nabyl m6j malzonek, z wyla,czeniem mienia
przynaleznego do jego maja,tku odrebnego) od Skarbu Paristwa,
innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorz^du
terytorialnego, ich zwi$zk6w lub od komunalnej osoby prawnej
nastepuja,ce mienie, kt6re podlegalo zbyciu w drodze przetargu
nalezy podac opis mienia i date nabycia, od kogo: nie dotyczy.

vi.
1. Prowadze dzialalnosc gospodarcza^ (nalezy podac forrn?

prawna. i przedmiot dzialalnosci): nie dotyczy
- osobiScie nie dotyczy.
- wsp61nie z innymi osobami nie dotyczy.
Z tego tytulu osia_gna_lemfelam) w roku ubieglym przych6d



i doch6d w wysokosci: nie dotyczy. -
2. Zarzajdzam dzialalnoscia. gospodarcza, lub jestem

przedstawicielem pelnomocnikiem takiej dzialalnosci (nalezy
podac forme prawna. i przedmiot dzialalnosci) : nie dotyczy
- osobiscie nie dotyczy
- wsp61nie z innymi osobami nie dotyczy
Z tego tytulu osia_gna^em(elam) w roku ubieglym doch6d
w wysokosci: nie dotyczy.

VII.
1. W sp61kach handlowych (nazwa, siedziba sp61ki): nie dotyczy

- jestem czionkiem zarz^du (od kiedy): nie dotyczy
- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy
- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy

Z tego tytulu osia_gna_lenifelam) w roku ubieglym doch6d
w wysokosci: nie dotyczy

2. W sp61dzielniach: nie dotyczy
jestem czlonkiem zarz^du (od kiedy): nie dotyczy

- jestem czlonkiem rady nadzorczej^ (od kiedy}: dotyczy
jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): dotyczy

Z tego tytulu osia_gn3lem{elam) w roku ubieglym doch6d w
wysokosci: nie dotyczy

3. W fundacjach prowadza,cych dzialalnosc gospodarcza,: nie dotyczy
- jestem czlonkiem zarza_du (od kiedy): nie dotyczy
- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy

jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy
Z tego tytulu osia,gna_lem(elam} w roku ubieglym doch6d w
wysokosci: nie dotyczy

VIII.
Inne dochody osia_gane z tytulu zatrudnienia lub innej
dzialalnosci zarobkowej lub zajec, z podaniem kwot uzyskiwanych
5z kazdego tytulu: zafcrudnienie w Liceum Og61noksztaica,cym w Mi$dzyrzecu
PodIaskim - 7 134.88 zi, zatrudnienie v Urzedzie Gminy v Mi$dzyrzecu
PodIaskim - 75 791,38 zl, dieta radnego - 260 zl

IX.
Skladniki mienia ruchomego o wartosci powyzej 10.000 zlotych
{w przypadku pojazd6w mechanicznych nalezy podac marke, model i rok
produkcji) : samoch6fl Ford C Max 2005 r. o varfcosci 17 000 zi

X.
Zobowia,zania pieniezne o wartosci powyzej 10.000 zlotych, w tym
zacia,gniete kredyty i pozyczki oraz warunki, na jakich zostaly
udzielone (wobec kogo, w zwiazku z jakim zdarzeniem, w jakiej
wysokosci): kredyt hipoteczny KB S.A. 52 174,53 CHF, pozyczka AJ,ior Bank
35 000 zi



Powyzsze oswiadczenie skladam swiadomy(a), iz na podstawie art
233 S 1 Kodeksu karnego za podanie nieprawdy lub zatajenie
prawdy grozi kara pozbawienia wolnosci.

M (raiejscowo^c, data)

Niewlasciwe skreslic.
Nie dotyczy dziaialnosci wytw6rczej w rolnictwie w zakresie
produkcj i roslirmej i zwierzecej, w formie i zakresie
gospodarstwa rodzinnego.
Nie dotyczy rad nadzorczych sp61dzIelni mieszkaniowych.


