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1. Osoba skladaj4ca oswiadczenie obowi4zanajest do zgodnego z prawd4, starannego i
zupelnego wypelnienia kazdej z rubryk.

2. Jezeli poszczeg6lne rubryki nie znajduj4 w konketnym przypadku zastosowania, nalezy

wpisai ..nie dotvczv".
3. Osoba skladajqca oSwiadczenie obowi4zana jest oke3lii przynaleznosi poszczeg6lnych

skladnik6w maj4tkowych, dochod6w i zobowi4zari do maj4tku odrqbnego i maj4tku
objqtego mal2erisk4 wsp6lnosciq majqtkow4.

4. O5wiadczenie maj4tkowe dotyczy majqtku w kraju i za granicq-

5. Oswiadczenie majqtkowe obejmuje r6wniez wierz)4elnoici pieniQzne.

6. W czgSci A o3wiadczenia zawane sq informacje jawne, w czqSci B za3 informacje niejawne

dotycz4ce adresu zamieszkania skladaj4cego oswiadczenie oraz miejsca polozenia

nieruchomoSci.

CZESCA

Ja, nizej podpisany(a), .........KAZIMIERZ STANISLAWADAMCZYK.
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe.)

trodzony(a) ...23 CZERWCA 1954 R.... ... .... .... . w ..... .ORNONTOWICACH

Zrtrudniony w Ur4dzie Gmioy Ornontowice na stanowisku W6jtr Gmitry Orootrtowice
(maejsce zatrudnienia, stanowisko lub fuokcja)

po zapoznaniu siE z przepisami ustawy z dnia 2l sierpnia I997 r. o ograniczeniu prowadzenia dzialalnoSci

gospodarczej przez osoby pelni4ce funkcje publiczne (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 216 poz. 1584 z

p6in. zm.) oraz ustawy z dnia E marca 1990 r o samorzedzie gminnym (teksl jednolity: Dz. U.2013 r poz.

594).zgodniezart'24htejustaw}o(wiadczam,zeposiadam*€@{raiei
mcjqrkorr,$-lrrb stanowiqce m6j majqtek odrebny:



I. Zasoby pieniQZne:
- Srodki pieniqzne zgromadzone w walucie polskiej: ok. 85.000 zl (6rodki pienigZne, polisy

uhezpieczeniowe)
- 3rodki pienigzne zgromadzone w walucie obcej: 0,- ..........................

ii. 
.... na kwote: 0,-.......

L Dom o powierzchni: nie dotyczy m2, o wartosci: nie dotyczy t)'tul prawny: nie dofyczy

2. Mieszkanie o powierzchni: 65,56 m2, o wartosci: 250.000 zl ty4ul prawny: wsp6lwlasnoSd po

polowie z Paniq RenatQ Kinasz
3. Gospodarstwo rolne: rodzaj gospodarstwa: bie dolyczy, powierzchnia: nie dotyczy
o wartoscir nie dotyczy rodzaj zabudowy: nie dotyczy
tytul prawny: nie dotyczy

Z tego tltulu osi4gn4lem(Qlam) w roku ubiegtym przych6d i doch6d w wysokoSci: nie dotycry
4. Inne nieruchomoSci: powierzchnia: grunt rolny o pow. 0,6696 ha
o wartosci: wg UrzQdu Skarbowego 13.392 zl
t]-tul prawnyr wlaiciciel, na podstawie umowy spadku z dnia 10.10.2008 r. po mamie R6iT
Adamczyk
III.
Posiadam udzialy w sp6lkach handlowych - nalezy podai liczbg i emitenta udzial6w: nie dotyczy

udzialy te stanowi4 pakiet wiQkszy niz l07o udzial6w w spolce: nie dotyczy.. ... .... ... . .... ..

IV.
Posiadam akcje w sp6lkach handlowych - nale2y poda6 liczbq i emitenta akcji:
625 akcji Sitetalk Community Inc. (MLDS), wartoid na 31.12.2013 r.: 18,75 Euro. Z tego

tytulu w okresie od I stycznia 2014 roku do 2l wrzesnia 2014 roku nie osi4gn{lem dochodu.

akcje te stanowi4 pakiet wiQkszy niz l07o akcji w sp6lce: nie dotyczy...........................

Z tego tltulu osi4gnqlem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: nie dotycry. .. . . . ... . . ..



V.
Nabylem(am) (nabyl m6j malzonek, z wyl4czeniem mienia przynale2nego do jego maj4tku

odrEbnego) od Skarbu Panstwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorz4du

ter].torialnego, ich zwi4zkdw lub od komunalnej osoby prawnej nastQpuj4ce mienie, kt6re

podlegalo zbyciu w drodze pzetargu - nalezy poda6 opis mieda i datE nabycia, od kogo:

nie dotyqzy

VI.
L Prowadzg dzialalnosC gospodarcz{'?1 (nalezy podai formg prawn4 i przedmiot dzialalnodci): nie

dotyczy

- osobiicie: die dotyczy............
- wsp6lnie z innymi osobami: nie dotycry

Z tego t),tulu osiqgnqlem(glam) w roku ubieglym przychod i dochdd w wysoko3ci: trie dotyczy

2. Zarzqdzam dzialalno6ciq gospodarcz4lub jestem pruedstawicielem, pelnomocnikiem takiej

dzialalnosci (nalezy podai formg prawn4 i przedmiot dzialalnosci): nie dotyczy
- osobiicie Die dotyczy.........................

- wsp6lnie z innymi osobami nie dotyczi ..

Z tego tyLrlu osi4gn4lem(ilam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci I nie dotyczy. . ..

VII.
l W sp6lkach handlowych (nazw4 siedziba sp6lki): nie dotyczy.......

- jestem czlonkiem zarz4du (od kiedy):trie dotyczy. ..... ... ... ... ... ..

- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy)r nie dotyczy........

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy) trie dotyczy

Z tego tltulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: Die dotyczy....



2. W sp6ld., ielniach: nie dotyczy............

-jesrem cTlon-kiem /arzqdu {od kiedyl: trie dotyczy

Z tego t)'tutu osiqgnqlem(Qlam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: nie dotyc2y..................

- jestem czlonkiem rady nadzorczejFj 1od kiedy): . .. nie dotycry... .

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy.....

3. W fundacjach prowadz4cych dzialalnosi gospodarcz4: nie dotyczy.. ... .. . .. ..

- jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy): nie doty.zy.................

- jestem czlonkiem lady nadzorczej (od kiedy): nie dotycry ........

-jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): trie dotyczy...

Z tego tytulu osiqgn4lem(Elam) w roku ubieglym doch6d w wysoko6ci: nie dotyczy

VIII.
Inne dochody osi4gane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnosci zarobkowej lub zajQi, z

podaniem kwot uzyskiwanych z ka2dego t)4ulu:

Wynagrodzenie ze stosunku pracy od 01.01.2014 r. do 21,09.2014 r.r 98,389,65 zl (doch6d);

69.928,64 zl (wynagtodzeo ie netto)

IX.
Skladniki mienia ruchomego o wartosci powyzej 10 000 zlotych (w przypadku pojazd6w

mechanicaych nale2y podai markQ, model i rok produkcji):

samoch6d osobowy marki HONDA CIVIC 4D, rok produkcji 1999. WartoS6 wg ubezpieczcnia

plus wyposaienie dodatkowe i przeprowadzone remonty - okolo 10.000 zl



x.
Zobowiq?ania pieniQzne o wartosci powyzej l0 000 zlotych, w tym zaci4gniQte krcdyty i pozyczki

oraz warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogq w zwiqzku zjakim zdarzeniem, w j.kiej

wysokosci):

- kredyt Eiszkrtriorvy zeci4gnipty wsp6hie z Psni{ Rerrt{ Kitrasz w $TsokoSci 196.200 zl w

OK Brtrku Sp6ldzielczyD; nr 21.09.2014 r. do spl.cerir pozostalo 87.581 zl

- kred'.t odnawiatry w kwocie 15.000 zl w OK Brtrk! spdldzielczym !r wyd.tki biez{ce,

zdrowie i nypoczynek

cz4sc B

Powyzsze oSwiadczenie skladam iwiadomy(a), iz na podstawie an. 233 S I Kodeksu karnego za

podanie nieprawdy lub zatajelie prawdy grozi kara pozbawienia wolno3ci.

Ornontowice, 2 1.09.20 l4 r.
(miejscowold, data) (podpis)

I I I Ni€wlalciwe ske!1i6.
l2l Nie dotyczy.dzialalnolci wltw6rczej w rotoictwie w zakesie produkcji rojlinnej i zwierzQceJ, w tornie iz.kcsie gospodarstwa rodzinn€eo.
13l Ni€ doryczy rud nadzorczyci sp6ldz;e Ini micszkarior lch.


