
Uwaga: 

OSWIAOCZENIE MAlI\TKOWE 

radnego gminy 

Nowe Miasto, dnia 20.04.2020 r. 
(mjejscowo~1 

1. 	 Osoba sktadaj'lca otwiadczenie obowiilzana jest do zgodnego I prawdct. starannego i 
zupefnego wypefnienla kaidej I rubryk. 

2. 	 Jezeli pOSlczegolne rubryki nle znajduj<l w konkretnym przypadku zastosowania, naleiy wpisal 

"nie dotyczy", 
3. 	 Osoba sktadai<lca o~wiadczenie obowi'lzana jest okreslit przynaleinosc poslczeg61nych 

skladnlkOw maiCJ.tkowych, d<Khod6w i zobowii\zan do majC(tku odr~bnego i majiltku ob~tego 
matiensk'l wsp6lnosciil maj<ttkowi\. 

4. Oswiadclenie 0 stanle maj<ltkowym dotyczy majiltku w kraJu i Zil granic". 
5, Oswiadczenie 0 stanie majC,!tkowym obejmuje r6wniei: wlerzytelnosci pieniE:ine. 
6. 	 W cz~Sc:1 A otwiadClenia zawarte s« informacje jawne, w Cl~Sci B zas informacje niejawne 

dotycz<\ce adresu zamieszkania sktadajC\cego oswiadczenie oral miejsca potoienia 
nieruchomosd. 

CZ~stA 

Ja, niiej podpisany(a) Adam Oporski rod.Oporski 
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe) 

Urodzony 24 grudnia 1985 r. w Ptonsku 

J&M LOGISTICSSp. z.o.o. 05-152 CzC\stkow Mazowiecki ul. Gdariska 15 - magazynier 

.... .............................. .............. ............................ ...................... ........................ ....................... .................., 

(mlejsCe zatrudnienia, sta nowisko lub funkcja) 

po zapoznaniu si«: z przepisami ustawy zdnia 8 marca 1990 r . 0 samorzCjdzie gminnym (Dz. U. z 2017 
r. poz. 1875), zgodnie z art. 24h tej ustawy oswiadczam, ie posiadam wchodzCjce w sk!ad matienskiej 
wspOlnosd majatkowej lub stanowi~ce moj majqtek odr«:hny: 

I. 

Zasoby pieni«:ine: 

- srodki pieni~ine zgromadzone w walucie polskiej: 40.000,' zt 


- srodki pieni«:ine zgromadzone w wa lucie obcej: nie dotyczy 

- papiery wartosciowe; nie dotyczy 

....... ......... .......... ........... ........ na kwot~: ................ ...... ................................................................ . 




II. 

1. Dam a powierzchni : 130 m2, a wartosci : 250.000,- zl 

tytul prawny: wlasnosc 
2. Mieszkanie 0 powierzchni: nie dotyczy, 0 wartosci: ... .. ............ ....... . ........... " ... .. . 

tytul prawny: ....................... ... ... .. .... .. . ............ . .... ...... .. .. ...... ..... ".. ,.. .... .. .. . ............. .... "' .... .. ", ... o. 


3. Gospodarstwo ralne : 


rodzaj gospodarstwa: og6lnorolne, powierzchnia : 4,73 ha 

o wartoSci: 20a.aOO,-zl 
rodzaj zabudawy: budynek gospodarcry, stodola, garaz 
tytul prawny: wlasnosc 
Z tego tytulu osiqgnqlem(t:1am) w roku ubiegtym przych6d j dochod w wysokosci - 0 - przekazane w 

dzieriaw~ 

4. Inne nieruchomosci : 


powierzchnia: las sosnawy pow. 0,51 ha 


o wartoki : 20.ooo,-z/ 

tytul prawny: wlasnosc 

III. 


1.Posiadam udziaty w sp6tkach handlowych z udziatem gminnych os6b prawnych lub 


przedsi~biorc6w, w kt6rych uczestnicZiI takie osoby - naleiy podac liczbE:: i emitenta udziat6w: 

nie do tyczy 

udziaty te stanowi~ pakiet wiE::kszy nii: 10% udzial6w w sp6lce: ................... ...... ...... . 


z tega tytutu osiqgnqlem(~tam) w raku ubiegtym doch6d w wysokosd: ................. ... .............................. . 


2. Posiadam udziaty w innych spotkach handlowych - nalei:y podac IiczbE:: i emitenta udzial6w: 

nie dotyczy 

Z tega tytulu osiilgnil.'em(~lam) w roku ubieglym dochod w wysokosci : ................. ..... . . 


IV. 

1. Posiadam akcje w spolkach handlowych z udzialem gminnych os6b prawnych lub przedsit;biorc6w, 

w kt6rych uczestniczq takie osoby - naleiy podac liczb~ i emitenta akcji: 


nie dotyczy 


akcje te stanowiq pakiet wi~kszy nii 10% akcji w sp6lce: ................................................................ ... 


Z tego tytulu osiqgnqlem(E::lam) w roku ubiegtym doch6d w wysokosci: ........ ............ ... .......... .......... .. .... . 


2. Posiadam akcje w innych sp61kach handJowych - nalei:y podac liczb~ i emitenta akcji : 

nie dotyczy 

Z tego tytulu osiqgmllem(~lam) w roku ubiegtym doch6d w wysokosci: .. ........................ . . 




v. 
Nabylem(am) (nabyt m6j malionek, z wytCjczeniem mienia przynale tnego do jego majqlku 
odre:bnego) ad Skarbu Parhtwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek. samorzqdu 
terytorialnego, ich zwiCjzk6w, komunaln ej osoby prawnej lub zwiqzku metropolitalnego naste:pujqce 
mienie, kt6re podlegato zbyciu w drodze przetargu - naleiy podat opis mienia i dat~ nabycia, ad 
kogo: 
nie dotyczy 

VI. 

1. Prowadze dzialalnosc gospodarczq (naleiy podac form~ prawnq i przedmiot dzialalnoki): 
• nie dotyczy 

- Qsobiscie ....................................................... ................... ..... .... .................. '" ............................................. ..,.. 


- wsp61nie z innymi osobami ............. .................. ........ ........... ........... ..................... ........ ... ........... .... .......... . 


Z lego tytulu osiilgn,,'em(~lamJ w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokosci: ............. ........... ........ . 

2. Zarz<tdzam dziatalnOSCtq gospodarczq lub jeslem przedstawicielem pelnomocnikiem takiej 
dzialalnoSci (naleiy podac form~ prawnq i przedmiot dziatalnosci): 
oie dotyczy 

- osobiscie... ...... ....... ................ .... .............. . 


- wsp61ni e z innymi osobami ...... ....... ............. ........ ........... .. .... ............. ... ... ............ ...... ............. .... . 


Z tego tytulu osi<tgn<tlem(t::lam) w roku ubiegtym dochod w wysokoSci : ............................................... .. 


VII. 


W sp61kach handlowych {nazwa, siedziba sp61kiJ: oie dotyczy 


- jestem czlonkiem zarz"du (od kiedy): ........ ....... ............ ....... ............. .... ... .... . 


- jestem czlonkiem rady nadzorczej (ad kiedy): ...... ............. .. ....................................... _..................... . 


- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (ad kiedy): .......... ...... .............. .... . 


Z tego tytulu osi..gn..lem(~Iam) w roku ubiegtym doch6d w wysokosci : ............................................... . 


VIII. 

lone dochody osi'lgane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnosci zarobkowej lub zaj~c, 1 podaniem 

kwot uzyskiwanych z kaidego tytulu: 

- z tytulu zatrudnienia - 69 861,49,-zl 

- inne ir6dlo -1194,76 zl 

- prowizja sottysa - p.388,- zl . d. 310,40 zl 

- dieta sottysa - 960,- zl 

- dieta radnego -2 550,-zl 



IX. 


Sktadniki mienia ruchomego a wartoSci powyiej 10 000 zlotych (w pnypadku pOjazd6w 


mechanicznych naleiy podae mark~, model i rok produkcji): 


- samoch6d osobowy HYUNDAI i30, rok. prod.2010 


X. 
Zobowj~zanja pieni~ine 0 wartosci powyzej 10000 zfotych, w tym zaci ~gni~te kredyty i poiyczki ora z 

warunki, na jakich lostaty udzietone (wobec kogo, w zwi<:lzku z Jakim zdarzeniem, w jakiej wysokosci) : 

• nie dotyczy 


