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że w oświadczeniu majątkowym z dnia 28 kwietnia 2017 r. r. złożonym w trybie art. 24h 
ust. 4 ustawy o samorządzie gminnym

w części A: 
pkt. I

jest zapis w brzmieniu:
Zasoby pieniężne
- środki pieniężne gromadzone w walucie polskiej: 85.000 zł
- środki pieniężne gromadzone w walucie obcej: nie dotyczy
- papiery wartościowe: nie dotyczy 
na kwotę: nie dotyczy

winno brzmieć:
Zasoby pieniężne
- środki pieniężne gromadzone w walucie polskiej: 85.000 zł -  współwłasność - małżeńska 
wspólność majątkowa
- środki pieniężne gromadzone w walucie obcej: nie dotyczy
- papiery wartościowe: nie dotyczy 
na kwotę: nie dotyczy

pkt. II.3

jest zapis w brzmieniu:
Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: roślinno-zwierzęce, powierzchnia: 46,80 
o wartości: 870.000 zł
rodzaj zabudowy: chlewnia 629 m2, magazyn 240m2, izolatka, garaże - współwłasność - 
małżeńska wspólność majątkowa
tytuł prawny: 15,89 ha - współwłasność - małżeńska wspólność majątkowa, 30,90 -  
dzierżawa
Z tego tytułu osiągnęłam w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:
Przychód 792.028 zł, dochód: 161.835 zł, w tym dopłaty bezpośrednie - małżeńska wspólność 
majątkowa

winno brzmieć:
Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: roślinno-zwierzęce, powierzchnia: 46,80 ha 
o wartości: 870.000 zł



rodzaj zabudowy: chlewnia 629 nr, magazyn 240m2, izolatka, garaże - współwłasność - 
małżeńska wspólność majątkowa
tytuł prawny: 15,89 ha - współwłasność - małżeńska wspólność majątkowa, 30,90 ha- 
dzierżawa
Z tego tytułu osiągnęłam w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:
Przychód 814.481 zł, dochód: 161.835 zł, dopłaty bezpośrednie-40.671,06 zł-wszystko 
stanowi współwłasność- małżeńska wspólność majątkowa

pkt. X.

jest zapis w brzmieniu:
Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10.000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i 
pożyczki oraz warunki na jakich zostały udzielone ( wobec kogo, w związku z jakim 
zdarzeniem, w jakiej wysokości)

1) Kredyt klęskowy -  Bank Spółdzielczy (85.000zł), do spłaty 33.000zł
2) Kredyt inwestycyjny na zakup ziemi -  Bank Spółdzielczy (45.000zł) do spłaty

10.444 zł
3) Kredyt obrotowy -  Bank Spółdzielczy (40.000zł) do spłaty 40.000zł
4) Kredyt inwestycyjny na budowę chlewni -  Bank Spółdzielczy (292.000 zł) do 

spłaty 69.187 zł
5) Kredyt obrotowy -  BGŻ (41.237zł) do spłaty 35.453,34 zł 

Powyższe zobowiązania stanowią małżeńską wspólność majątkową.

winno brzmieć:
Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10.000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i 
pożyczki oraz warunki na jakich zostały udzielone ( wobec kogo, w związku z jakim 
zdarzeniem, w jakiej wysokości)

1) Kredyt klęskowy (po gradobiciu) -  Bank Spółdzielczy (85.000zł), do spłaty 
33.000zł

2) Kredyt inwestycyjny na zakup ziemi -  Bank Spółdzielczy (45.000zł) do spłaty
10.444 zł

3) Kredyt obrotowy na zakup środków do produkcji rolnej -  Bank Spółdzielczy 
(40.000zł) do spłaty 40.000zł

4) Kredyt inwestycyjny na budowę chlewni -  Bank Spółdzielczy (292.000 zł) do 
spłaty 69.187 zł

5) Kredyt obrotowy na zakup środków do produkcji rolnej- BGŻ (41.237zł) do 
spłaty 35.453,34 zł

Powyższe zobowiązania stanowią małżeńską wspólność majątkową.
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Pozostała część oświadczenia jest bez zmian.



Wyłączenie jawności w zakresie informacji o adresie zamieszkania składającego 
oświadczenie oraz o miejscu położenia nieruchomości na podstawie art. 24i pkt. 1 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2017 r. poz. 1875). Jawność 
wyłączył Łukasz Pezda, administrator BIP.


