




Nie dotyczy 

' - jestem członkiem zarządu (od kiedy): Nie dotyczy 

- jestem członkiem rady nadzorcze/ (od kiedy): Nie dotyczy

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): Nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąlem(ęlam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: Nie dotyczy

3. W fundacjach prowadzących działalność gospodarczą:

Nie dotyczy

- jestem członkiem zarządu (od kiedy): Nie dotyczy

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy}: Nie dotyczy

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): Nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: Nie dotyczy

VIII. 

Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot 
uzyskiwanych z każdego tytułu: wynagrodzenie wypłacone ze stosunku pracy w firmie CEL Consulting Group Sp. z 
o.o. w wysokości 14.539,15 netto (19.760,40 zł brutto) PLN za okres od 01 .01 20 14 do 05.12.2014, diety z tytułu
pełnienia funkcji przewodniczącego osiedla nr 5 w Mosinie za 2014 rok: 972,00 PLN, sprzedaż i dzierżawa (
udzielanie licencji) majątkowych praw autorskich do zdjęć za pośrednictwem portalu SHUTTERSOCK.COM.PL. z
tego tytułu uzyskuję około 75 USD rocznie

IX. 

Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 OOO złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych należy 
podać markę, model i rok produkcji): Nie dotyczy 

X. 

Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 1 O OOO 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 hipoteczny na zakup działek i budowę domu zaciągnięty dnia 17 marca 2006 roku, solidarnie ze
współmałżonką, w wysokości 91.052,00 CHF wobec Banku BPH Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie. Termin
spłaty kredytu- do dnia 28.02.2023roku, pozostało jeszcze do spłaty: 55.966,68CHF.
2. Kredyt hipoteczny na zakup działek i budowę domu zaciagnięty 16 marca 2007 roku, solidarnie ze
współmałżonką, w wysokości 120.600,00 PLN wobec Banku BPH Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie.
Termin spłaty kredytu- do dnia 28.02.2023 roku, pozostało jeszcze do spłaty: 75.579,86 zł.
3. Dwa kredyty odnawialne bezterminowe na rachunkach ROR w MultiBank o łacznym limicie 28.000,00 PLN
wspólność majątkowa
4. Kredyt gotowkowy w Banku Zachodnim WBK S.A. zaciągnięty 10.07.2012, pozostała kwota zobowiązania
18.984 PLN, (rata 452, 14 PLN) - wspólność majątkowa
5. Kredyt gotówkowy w Banku Zachodnim WBK S.A. zaciągnięty 23.11.2012, pozostała kwota zobowiązania
24.592,75 PLN (rata523,25 PLN) -wspólność majątkowa
6. Kredyt konsumencki SKOK Stefczyka o/Śrem zaciągnięty 21.08.2013, pozostała kwota zobowiązania 51.203,25 

PLN, (rata 682,71 PLN)-współność majątkowa
7. Kredyt gotówkowy w Banku Zachodnim WBK S.A. zaciągnięty 16.10.2013, pozostała kwota zobowiązania
22.092,06 PLN, (rata 387,58 PLN) - wspólność majątkowa
8. Kredyt gotówkowy w Banku Zachodnim WBK S.A. zaciągnięty 21.02.2014, pozostała kwota zobowiązania
16.669,94 PLN, (rata 268,87 PLN) - wspólność majątkowa
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