oŚWnDcZENlE MAJĄTKoWE
Burrnistrza miasta, zastępcy burmistrza miasta, sekretarza miasta, skarbnika miasta, kierownika jednostki
organizacyjnej miasta, osoby zarządzającej i czlonka organu zarządzającego miastem osobą prawną oraz osoby
wydającej decyzje administracyjne w imieniu burmistrza1

Ostrów Mazowiecka dnia 22-1].-2018 r,
Uwaga:

l.Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia
każdej z rubryk.
2.Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać "nie dotvczv".
3.osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określićprzynależnośćposzczególnych sktadników
majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńskąwspólnością
majątkową.

4.Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą.
5.Oświadczeniemajątkowe obejmuje również wierzytelności pieniężne.
6.W częściA oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaśinformacje niejawne dotyczące adresu
zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.
czĘŚĆ A
Ja, niżej podpisany(a),

Zbigniew Chrupek
urodzony(a) 07-09-1955 w Ostrowi Mazowieckiej
Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka , z-ca Burmistrza Miasta ostróW Mazowiecka
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub fu nkcja)
po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21, sierpnia L997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności
gospodarczej przez osoby pelniące funkcje publiczne (Dz. U. z2Ot7 r. poz. 1393) oraz ustawy z dnia
8 marca 1990 r, o samorządzie gminnym (Dz. U.

zża17 r. poz. 1875), zgodnie zart.24h tej ustawy

ośWiadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój
majątek odrębny:
1,

Zasoby pieniężne:

- środkipieniężne zgromadzone w walucie polskiej: 210000

zł - małżeńska wspólność ustawowa;
pieniężne
walucie
10000EUR,
7000 GBP;
zgromadzone w
obcej;
- środki
- papiery wartościowe: nie dotyczy.
ll.
1. Dom o powierzchni:2L9,7 m2, o wartości: 400 0O0, tytuł prawny: małżeńska wspólność ustawowa, wybudowany
ze środków własnych w 1989 r; dom o powierzchni70 m2 o wartości 70 0O0 zł, nabyty aktem notarialnym
Nr 202112000, stanowi małżeńskąwspólność ustawową.
2. Mieszkanie o powierzchni: nie dotyczy m2, o wartości:nie dotyczy, tytuł prawny: nie dotyczy

3. Gospodarstwo rolne: nie dotyczy,

rodzaj gospodarstwa: nie dotyczy; powierzchnia: nie dotyczy; o wartości: nie dotyczy; rodzaj zabudowy: nie
dotyczy; tytuł prawny; nie dotyczy;
Z

tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:nie dotyczy.
2) t,Og ha - dziatka budowlano-rolna, 3)

4. lnne nieruchomości: powierzchnia: J,) 0,0521 ha - działka budowlana,

0,2398 ha - dzialka budowlana, 4| 0,7464 ha - działka budowlana, 5) 0,2180 ha - działka budowlana,6) 0,78 ha dziatka budowlano-rolna, 7) 1,34 ha - działka rolno-|eśna, o wartości: 1) 50 000 zł, 2| 35 000 zł, 3) 850 000 zl 4)
550 000 zł, 5) 800 000 zł, 6) 180 000 z1,7) 6a 000 zł. tytuł prawny: 1) darowizna KW Nr12972 - stanowi majątek

odrębny, 2) akt notarialny Nr 725/200]" -stanowi małżeńską wspólność ustawową,3) akt notarialny Nr 725/200L stanowi małżeńską wspólność ustawową,4) akt notarialny N11659/01- stanowi małżeńskąwspólność ustawową, 5)
akt notarialny Nr 202],/2000- stanowi małżeńskąwspólność ustawową, 6) akt notarialny Nr 4639/201],- stanowi
małżeńską wspólność ustawową, 7) akt notarialny Nr 4639/201]. -stanowi małżeńskąwspólność ustawową.
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l!l.
posiadam udziały w spółkach handlowych

-

należy podać liczbę i emitenta udziałów: nie dotyczy;

udziały te stanowią pakiet większy niż loo/o udziałów w spółce: nie dotyczy;
Z

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

lV.

Posiadam akcje w spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta akcji; nie dotyczy;
akcje te stanowią pakiet większy niż L)o/o akcji w spółce; nie dotyczy;
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym dochód w wysokości:nie dotyczy;
V.

Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego)

od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego,

ich

związków, komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnego następujące mienie, które podlegało
zbyciu w drodze przetargu * należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo: prawo wieczystego użytkowania
do tl2 działek 682/t2,628/t5,628117 o łącznej powierzchni 0,42ha wraz z budynkami, nabyte 3-07-1993 r. od
Likwidatora Przedsiębiorstwa Państwowego " PO M ".

Vl.

1. prowadzę działalnośćgospodarcząz (należy podać formę prawną i przedmiot działalności):nie dotyczy;

- osobiścienie dotyczy;
- wspólnie z innymi osobami nie dotyczy;

tego tytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokoŚci: nie dotyczy;
2,Zarządzam działaInościągospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej działalnoŚci
(należy podać formę prawną i przedmiot działalności): nie dotyczy;
- osobiścienie dotyczy;
- wspólnie z innymi osobami nie dotyczy;
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym dochód w wysokości:nie dotyczy;
Z

Vll.

1. W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): nie dotyczy;

- jestem członkiem zarządu (od kiedy): nie dotyczy;
- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy;

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy;
Z

tego tytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy;

2. W spóldzielniach: nie dotyczy;

- jestem członkiem zarządu (od kiedy): nie dotyczy;
- jestem członkiem rady nadzorczej3 (od kiedy): nie dotyczy;
- jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy;

tego tytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym dochód w wysokości:nie dotyczy;
3, W fundacjach prowadzących działalnośćgospodarczą: 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;

Z

Vlll.

lnne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalnościzarobkowej lub zajęĆ, z podaniem
kwot uzyskiwanych z każdego tytułu: 1) działalnośćwykonywana osobiście(biegłysądowy) - 4350,56 zł,
2) z tytułu zatrudnienia (Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka) - !t6336,74 z|,
3) inne dochody 7750 zl (najem); 350000 sprzedaż nieruchomosci
,

lx.
Składniki mienia ruchomego o wartościpowyżej 10 OOO złotych (w przypadku pojazdów mechanicznYch
należy podać markę, model i rok produkcji): Volvo V70 rok produkcji 200],; Lexus RX300 rok Produkcji 2O02;

X.

Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągn ięte kredyty ipożyczki oraz
warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości): nie
d

otyczy;

cZĘŚĆ B

powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie art.
lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.
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1 Kodeksu karnego za podanie niePrawdY

(podpis}

(miejscowość, data)
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