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Uwaga: 
1. 	 Osoba sktadaj"lca o5wiadczenie obowl..zana jest do zgodnego z prawd.. , starannego i 

zupetnego wypetnienia kaidej z rubryk. 

2. 	 Jeze!i poslczegolne rubryki nle znajduj'l w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy wpisat 
"nle dotyczy". 

3. 	 Osoba sktadaj<lca oswiadczenie obowi .. zana jest okreslic przynaJeinosc poslczegolnych 
skfadnik6w maj«tkowych, dochod6w i zobowiClzan do maj<ltku odr~bnego i maj<ltku obj~tego 
matienskct wsp6lnosci<t majettkow<I. 

4. 	 Oswladczenie 0 stanie maj<l:tkowym dotyczy majcttku w kraju i Iii graniC<l. 
5. 	 Oswiadczenie 0 stanie majCltkowym obejmuje r6wniei wierzytelnosd pienifili:ne. 

6. 	 W cz~scl A oSwiadczenia zawarte SCI informacje jawne, w czesci B zas informacje nieJawne 
dotycz<1ce adresu zamieszkania sktadajCjceeo oswiadczenie oraz miejsca potoienia 
nieruchomosci. 

CZ~~C A 


Ja, niiej podpisany(a) Adam Oporski rod.Oporski 

(imiona i nalwisko oraz na zwisko (odowe) 


Urodzony 24 grudnia 1985 r. w Plonsku 


J&M LOGISTICS Sp. z.o .o. 05-152 Cz~stk6w Mazowiecki ul. Gdanska 15 - magazynier 

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

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkc)a) 

po zapoznaniu si~ Zprzepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzqdzie gminnym (Dz. U. z 2017 
r. paz. 1875), zgodnie z art. 24h tej ustawy oswiadczam, ie posiadam wchodzqce w sklad matienskiej 
wsp61nosci majatkowei lub stanowiqce m6j majqtek odr~bny: 

I. 

Zasoby pieniE:ine: 

- srodki pieni~ine zgromadzone w walucie polskiej: 50.000,- zl 


- srodki pieniE:ine zgromadzone w walucie obcej : nie dotyczy 

- papiery wartosciowe: nie dotyczy 

... .. ....... .. ....... ........................ na kwotE:: ..... .. 




II. 

1. Dam 0 powierzchni: 130 m2, 0 wartosci: 250.000,- zl 
tytul prawny: wtasnosc 
2. Mieszkanie 0 powierzchni: nie dotyczy, 0 wartosci: 
tytul prawny: ................ "' ................................ . 
3. Gospodarstwo rolne: 

rodzaj gospodarstwa: ag6lnorolne, powierzchnia: 4,73 ha 

a wartosci: 200.000,-zl 
rodzaj zabudowy: budynek gospodarczy, stodola, garai: 
tytul prawny: wlasnosc 
Z tego tytulu osiqgnqlem(~lam) w roku ubiegtym przych6d i dochod w wysokosci - a - przekazane w 
dzieriaw~ 

4. Inne nieruchomosci: 

powierzchnia: las sosnowy pow. 0,51 ha 


a wartosci: 20.000,-zl 

tytul prawny: wtasnosc 

III. 


l.Posiadam udziaty W sp61kach handlowych z udzialem gminnych os6b prawnych lub 

przedsi~biorc6w, w kt6rych uczestnicz~ takie osoby - naleiy podac liczb~ i emitenta udzialow: 

nie dotyczy 

udziaiy te stanowiq pakiet wiE:kszy nii 10% udzialow w sp6lce: 

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


2. Posiadam udziaiy w innych sp61kach handlowych - naleiy podac IiczbE: i emitenta udzialow: 
nie dotyczy 

Z tego tytulu osiqgnqlem(~lam) w roku ubiegiym dochod w wysokosci: ..... . 

IV. 


1. Posiadam akcje w spolkach handlowych z udzialem gminnych os6b prawnych lub przedsi~biorcow, 


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 ubieg/ym doch6d w wysokosci: ................................................... . 


2. Posiadam akcje w innych sp61kach handlowych - naleiy podac liczb~ i emitenta akcji: 
nie dotyczy 

Z tego tytulu osiqgnqlem(E:lam) w roku ubieg/ym doch6d w wysokosci: .................................................. . 




V. 

Nabyfem(am) (nabyt m6j malionek, z wytqczeniem mienia przynaleinego do jego majqtku 
odr~bnego) od Skarbu Paristwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorz<}du 
terytorialnego, ich zwiqzk6w, komunalnej osoby prawnej lub zwiqzku metropolitalnego nastE;:pujqce 
rnienie, ktore podlega/o zbyciu w drodze przetargu - naleiy podat opis mienia i datE; nabycia, od 
kogo: 
nie dotyczy 

VI. 

1. Prowadz~ dziatalnosc gospodarczq (naleiy pactat form~ prawnq i przedmiot dziatalnosci): 

- nie dotyczy 


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


- wspolnie z innymi osobami ............................................................ . 


Z tega tytutu asiqgnqlem(~lam) w roku ubieg/ym przych6d i doch6d w wysokosci: ................................ . 

2. Zarzqdzam dzialalnosciq gospodarczq lub jestem przedstawicielem pelnomocnikiem takiej 
dZiaialnosci (naleiy podac formE: prawnq i przedmiot dziatalnosci): 
nie dotyczy 

- osobiscie .. 

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


Z tego tytutu osiqgnqlem(~lam) w roku ubieg/ym doch6d w wysokosci: ..... 

VII. 


W sp61kach handlowych (nazwa, siedziba sp6Iki): nie dotyczy 


- jestem cztonkiem zarzqdu (od kiedy): .............................. . 


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


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


Z tego tytutu osiqgnqtem(~lam) w roku ubieg/ym doch6d w wysakasci: ............................................... . 


VIII. 

Inne dochody osiqgane z tytutu zatrudnienia lub innej dZiatalnosci zarobkawej lub zaj~c, z padaniem 

kwot uzyskiwanych z kaidega tytutu: 

- z tytutu zatrudnienia - 47370,04 zl 

- inne ir6dta -13 373,76 zt 

- prawizja so/tysa - 461,60 zl 

- dieta sattysa - 960,- zt 

- dieta radnega -2 550,-zt 



............................................................................................................................... ...... ......" ...................... . 


IX. 

Skfadniki mienia ruchomego 0 wartosci powyiej 10 000 ztotych (w przypadku pojazd6w 

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

- samoch6d osobowy HYUNDAI i30, rok. prod.2010 

X. 
Zobowi<}zania pieni~ine 0 warto~d powyiej 10 OClO ztotych, w tym zaci<}gni~te kredyty i potyczki oraz 

warunki, na jakich zostafy udzielone (wobec kogo, w zwiCjzku z jakim zdarzeniem, W jakiej wysoko~ci) : 

- nie dotyczy 


