URZĄD GMINY
LASOWICE WIEI,KT'N
SEKRETARIAT

oŚwlłoczENlE MAJĄTKoWE *o'. '?łftv!, l.Qu
Ilośćzał.

wojta, zastepcv wóita, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika

ósoby zauądzĄącej iczłonka organu zauądzającego gminną
oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wojta

Kluczbork, dnia 27.04.2417
Uwaga:

1.

osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego

z

prawdą, starannego

r.

i zupełnego

wypełnienia kaŻdej z rubryk.

2.

JeŻeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, naleŻy wpisac

3'

osoba składająca oświadczenieobowiązana jest okreŚliĆ pzynaleŻnośćposzczegÓlnych składników
majątkowych,'łochodów i zobowiąań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską

,,nie dotyczy".

wspÓlnością majątkową.

4.
5.
6'

oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kĄu iza granicą.
oświadczenie majątkowe obejmuje równieŻ wierzytelności pieniężne.
W części A oŚwiadczenia zawańe są informacje jawne, w częściB zaśinformacje niejawne dotyczące
adresu zamieszkania składającego oŚwiadczenie oraz miejsca pcrłożenianieruchomości.

czĘŚc A
Ja, niŻej podpisany

Knysztof Zbigniew Lech
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

14 listopada 1967 rokuwWołczynie
Ilnąd Gminy w Lasowicach Wielkich,

urodzony

46

-

282 Lasowice Wietkie gg A

zastępca
(m

wójta

iejsce zatrud nien ia, sta nowisko lub

fu

nkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r' o ograniczeniu prowadzenia działalności
gospodarcze; przóz osoby pełniące tuńtcie publiczne (Dz. U. Nr 1 06, poz. 679, z 1 998 r. Nr 1 1 3, poz- 715 i

Ń'ioz, poz.lna,z199'9'r.Nr49,poz.483,z2000r.Nr26,poz'306orazz2a02r.Nr113,poz.984iNrpoz.

zl+, pozlaO6) oraz ustawy z dnia €j marca 'l990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z2o!1 r- Nr 142,
159,1'orazz2AO2 r. Nr23, poz.22A, Nr62, poz. 558, Nr't'13, po2.984, Nr 153, po2.1271 iNr214' poz'
1806), zgodnie z art. 24h tą' ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małzeńskiej wspólności
majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:
t
l' Zasoby pienięzne:

-

środkipienięŻne gromadzone w walucie polskiej:

27.749,60 PLN

środkipienięzne gromadzone w walucie obcej:

nie dotyczy

papiery wańościowe:

nie dotyczy
nie dotyczy

nalkwotę:

il.
1. Dom o powierzch ni:

/

lli€ dotyczy,

o wańości:

2" Mieszkanie o powierzcrrni: 67m2, o wańoŚci:
tytuł prawny:

nie dotyczy,

tytuł prawny:

nie dotyczy

170.000 PLN

własnośćodrębna

3. GosPodarstwo

rolne:

rodzĄgospodarstwa: nie dotycZ)/, powierzchnia: nie dotyczy
nie dotyczy
o wańoŚci:

rodzaizabudowY: nie dotYczY
nie dotyczy
tytuł prawny:
Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym przychod i dochod w wysokości:Ili@

4. lnne

dotyczy

nieruchomości:

powierzchnia:

działka rekreacyjna 0,0514 ha położonaw Biskupicach

- Gmina BYczYna
wartości: 15 000 złoĘch

o

własnośćodrębna
Dolnej
powierzchnia: działka rolna 0,0800 ha położona w Ligocie
Gmina Kluczbork

tytuł prawny:

o

-

wańości:50 000 złotych

tytuł prawny:

współwłasnośćz żoną Małgonatą Lech

lll. Posiadam udziały w spÓłkach handlowych

_

nalezy podaÓ liczbę i emitenta udziałow:

nie dotyczY

nie dotyczy
społce:
nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochod w wysokdści'.
udziały te stanowią pakiet większy niŻ 10% udziałow w

lV. Posiadam akcje w spÓłkach handlowych

-

naleŻy podac liczbę i emitenta akĄi:

społce:
Z tego t$ułu osiągnąłem w roku ubiegłym dochod w wysokoŚci:

akcje te stanowią pakiet większy niŻ 1oo/oakcji w

Ili€ dotyczy

nie dotyczy
łlie dotyczy
jego

majątku odrębnego)
V' Nabyłem (nabył mój maŹonek, zwyłączeniem mienia przynaleŹnego do
ich
jednostek
samorządu,terytorialnego,
prawnej,
osouy
panstrruowei
od Skarbu Państwa,'innój

związkÓW lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, ktore podlegało zbyciu w drodze
przetargu
nalezy podać opis mienia idatę nabycia, od
nie

kogo:

-

doĘczy

vt.
1. Prowadzę działalnoŚĆ gospodarczą2 (nalezy podaÓ formę prawną i pzedmiot działalności):

nie dotyczy

nie dotyczy
wspólnie z innymiosobami nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym dochod w wysokoŚci:

-

osobiŚcie

2. Zarządzam

działalnoŚcią gospodarczą lub jestem pzedstawicielem, pełnomocnikiem takiej

działalności(nalezy podaĆ formę prawną i pzedmiot

-

lli€ dotyczy
nie dotyczy

nie dotyczy

osobiŚcie
wspolnie z

działalnoŚci):

innymiosobami nie dOtyCZy

Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym dochod w

wysokoŚci:

Ilie dotyczy

vil.

społki): nie dotyczy

'1.

W społkach handlowych (nazwa, siedziba

-

jestem członkiem zarządu (od kiedy):

-

jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):

-

jestem członkiem komisjirewizyjnej(od

nie doĘczy
nie dotyczy
kiedy): nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym dochod w wysokoŚci:

2. W spÓłdzielniach:

-

nie dotyczy

jestem członkiem zarządu (od kiedy):

*

jestem członkiem rady nadzorczej3 (od kiedy):

-

jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

nie dotyczy

nie dotyczy
nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochod w wysokoŚci:

3. W fundacjach prowadzących działalnoŚĆ gospodarczą.

-jestem

-

nie dotyczy

członkiem zauądu (od kiedy):

jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):
jestem członkiem komisjirewizyjnej (od kiedy):

nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy

nie dotyczy
nić dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym dochÓd w

1
/'

vlll'

wysokości'.

nie dotyczy

lnne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działa|noŚci zarobkowej lub zajęć, z

podaniem kwot uzyskiwanych zkaŻdegotytułu:

-

dochód osiągnięty ze stosunku pracy 94'445,85 PLN

-

z funduszu socjalnego 270,00 PLN

-

dochód osiągnięĘ ze stosunku pracy przez żonę Małgorzatę

Lech 44.107,29 PLN
lX. Składniki mienia

@oz. 39 zezn.),

@o2.61 zezn.)

@oz.To zezn).

ruchomego o wartoŚci powyzej 10 000 złotych

(w pzypadku pojazdow mechanicznych nalezy podaÓ markę, model i rok produkcji)

Skoda octavia Combi Tour 1,6, rok produkcji 2010, wartość
20'440,00 PLN - wspołwłasnośćz małżonkąMałgorzatą Lech.
2) Volkswagen GoIf 1,9 TDI Kombi, rok produkcji 20a1, wartość
9.895,00 PLN - współwłasnośćz małżonkąMałgonatą Lech.
1)

X.

Zobowiązania pienięzne o wańości powyŻej 10 000 złotych, W tym zaciągnięte kredyty i pozyczki
oraz Warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w zwięku z jakim zdarzeniem, w jakiej

wysokości):

PKO BP SA z/s w Warszawie I/O Opole - kredyt hipoteczny
na remont mieszkania (spadek po zmarłej matce),
łącznie kapitd i odsetki 11 .094,74 chF przeliczone na PLN
1)

46,939,63

wg średniego kursu PKo na 31.12.2016 roku: 1ChF

=

4,23a8 PLN

.

2) Bank Spółdzielczy w Namysłowie olLasowice Małe - kredyt
na Wposażenie mieszkania (spadek po zmarłej matce), oraz na
zakup samochodu Volkswagen Golf 1,9 TDI Kombi - kwota da
spłaty - 23.945,43 PLN.
3) Kasa Zapomogowo _ Pożyczkowa w Kluczborku

- 6.0a0,00 PLN.

///łrrł?r'ł,dł, łI o-!l= łę/7r
(miejscowość'data)

-Z

ź.ź

W załączeniu:

kserokopie zeznania PIT- 37 i PIT-O za rok 2016 oraz
kserokopie lJrzędowego Poświadczenia odbioru Dokumentu

-

Elektronicznego

1

NiewłaściweskreśliÓ.
Nie dotyczy działalnościwytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, w formie i zakresie
gospodarstwa rodzinnego.
' Nie dotyczy rad nadzorczych społdzielni mieszkaniowych.

2

