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CZĘŚĆ A

Ja, niżej podpisany(a), Andrzej Bem, nazwisko rodowe Bem
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) 15. 04. 1958 w Łańcucie

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja) :

Kierowca Autobusu Firma ABX2BUS Magdalena Bednarz ,37-100 Łańcut, Wysoka 507

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2017 r. póz. 1875), zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam. że
posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące
mój majątek odrębny:

I.

Zasoby pieniężne:

- środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: nie dotyczy
- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy
- papiery wartościowe: nie dotyczy



II.

l. Dom o powierzchni: 188 m2, o wartości: 500 tyś , działka 6, 5 ara
tytuł prawny: własność

2. Mieszkanie o powierzchni: m2, o wartości: nie dotyczy

ary

w wysokości:

3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: działka rolna, powierzchnia: 24

o wartości: 72 tyś

tytuł prawny: własność

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym pochód i dochód
nie dotyczy

4. Inne nieruchomości: Budynek gospodarczy o pow. 23 m2

III.

l. Posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub
przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby - należy podać liczbę"!
emitenta udziałów: nie dotyczy

2. Posiadam udziały w innych spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta
udziałów: nie dotyczy

IV.

l. Posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub
przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby - należy podać liczbę i
emitenta akcji: nie dotyczy

2. Posiadam akcje w innych spółkach handlowych - należy podać liczbę
emitenta akcji: nie dotyczy



v.
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VI.

^Prowadzę działalność gospodarczą (należy podać formę prawną i przedmiot
l: nie dotyczy

2. ^ Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem
pełnomocnikiem takiej działalności (należy podać formę prawną i przedmiot
działalności): nie dotyczy

VIII.

^dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub
zajęć,

z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu:

l Radny Miasta Łańcut. Diety Radnego za 2020 r. wyniosły 10 003 zł

2 Kierowca Autobusu: Firma Transportowa ABX2BUS Magdalena Bednarz dochód -
najniższa krajowa (2800 zł brutto)

IX.

Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 złotych (w przypadku
pojazdów mechanicznych należy podać markę, model i rok produkcji):'nie dotyczy

L*

Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte
kredyty i pożyczki oraz warunki, na jakich zostały udzielone (wobec togo, w związku
z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości):

l. Kredyt w Banku Santander nr umowy: H/07/00834/CC od 23. 01.2009 do



10. 01. 2028

2. Kredyt w Banku Santander nr umowy : H/06/2962/CC od 23. 01. 2009 do

03.01.2027

Kredyt został zaciągnięty na remont domu w wysokości 100 tyś złotych .

CZĘŚĆ B

Dane zawarte w części B oświadczenia nie podlegająpublikacji - zgodnie
zart. 24i ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

(Dz. U. z 2001r. Nr 142 , poz. 1591 z późn. zm. )

Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie art. 233 § l Kodeksu
karnego za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia
wolności.
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