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L Olobr lkhd.lqq! oawhdcr.nl. obowlqtana rGlt do rgod[.!o z prrwdq, lttrutr.go I zupolnago
wypqlnleni. katd.l z rubryk.

2. J02qll poszczeg6lno rubryki nle zhalduJq w konkrotnym pzypadku zastosowani6, na lory yrpbad !!!9
dotyczv".

l. Ooob. rktad{lca o6yvirdozanl. obqwllzln. l€4 okr6Sll0 przyn.talno66 Fo8crog6lnych lkladnlk6rr
m.rltkolych, docho.l6w I robo,vht i do mrlqtku odr?bNgo I mrlqtku ob.latogo mrlldi6t{
wop6lnoacli mrhtlow+

4. Ofwlado.orl. o lt.nle m.l{tolrrym dotycry mal{ku w krrru la gr.nhq.
5. Odwl.dlr.nl. o .ttnb malqtkowym obal6ul. r6wnle2 wlcr.lrtrlnoasl phdalnr.
6. W cztacl A oawlrdczlnh zrw.d. .l lntormlcrq jawna, w czQacl B z.l lntorm.cle nl.l!wn. dotyczlco

aalra.u uamlolzk nh lkLdrlqcego oarrLdczanle orrt mlolaoa polofunla nlaruchgmojcl.

czEsc A

J., nirej podplseny(a), HerryIJo&him Marcinok
(ll'tlon! ln.ari.to ol., naartil$ Edor.)

urodzony(a) 26.04.1966r. w Kidrzu
OMAN sp. z o.o., ul. zrnrkowa I I , 47-400 Racib6rz - Pr.zes Z6rz4du

&h,dwt* tltl'fr.Ja4tT'
Pi.trowice Wielkie

(mr6lsco*d6-

{-

Al.llO-PORI N4rrkor, ul. I Maj a 86D, 47-180 Pi.trowice W ielkic pmcowtlik scn isow,

!1. S*olna 5,474E0 Pi.howice Wiclkic. Cn

po zapoznaniu alg z pzepissmi ustawy z dnia 8 marca '1990 r o samozadzie gminnym (Dz. U. u 2017 r poz
1875), zgodnie 2 st- 24h tel ustawy oswi . 2e posladam wchodzqco w sklad mal26Askiej wsp6lnosci
majqlkowej

t.

ZaEoby pi€ni?tno:

- SrodkipieniQ2no zgromadzone w walucio pobki6l: 390 000,00 PLN

nic dotyczy

- paplery lvarloSciowe: nic doiyczy

L

na kwol?i

tytul prawny:

lrh&wyrot ny F!.r m.d!n,fin.p, d6rtFr, rr.z Ld!th'd.

- SrodkipieniQ2ne zgromadlon€ w wehrci€ obcej:

Pow. uz{ko\var
1 Dorn o powiezchni: a)266,b)212,91 m 2, owartosci: a) 410 rys. PLN, br 670 tys. pLN



2. Mi63zkanie o powiorrch ni:

tytlrl prawnyl

nlc dol)&zy m 2, 
o werioBci:

3. Gospodarst\4/o roln6:

rodzgj gospoda6twd

o wirto{ci:
, powi€rzchnia:

rodzajzabudowy:

tytul prawnyl

Z tego t tulu ooiqgnqlem(elam) w roku ubieglym przych6d ldoch6d w wysokosci:

4. lnne nioruchomoScil

powi6rldrnia: !) dzirlka ns doln 0, I 615 hs" b) 0,5 I l2 ha, c) 0,9?8J h., d) 0,0t'48 ha

{.

o warto6ci: 6) 30 000,00 PLN, b) 12 830,00 PLN, c) 2?0 000,00 PLN, d) 100 0m,00 PLN

tytul prawnyr wlslno$

_

1. Posiadsm udzilly w sp6lkarh hrndlowy€h z udzigbm gmlnnych oedb prEwnych lub przodslqbtorc6w, w kt6-
rych uczeshlczq trke o3oby - n8lory podec li:lbQ i omitonta udriEl6wl

nie dotyczy

udzlaly te stanowiq paklet wjQk6zy ni2 10% udzialdw w spOlce

Z t6go tytulu osiqgnqlem(glam) w roku ubieglym dochdd w wysokoscil

a) I udzinl - O]\4AN VPS s.r.o. Ostravs b) 36J 760 udzi8ldw - OMAN sp. zo.o.

c) I udzial . DERMAG sp. z o.o. d) I udziil- BLYSK sp. zo.o. e) I udzial- SEBA sp. zo.o.

Z t€go tytulu osiqgnqlom(qlam) w roku ubieglym dochdd w wysoko6cit 0) 0,00 zl, b) 0,00 zl

c) 0,00 zl, d) 0,m zL .) 0,00 zl

1 . Po8ladam alG.le w Spolkach haMloxych z udzlalem grninnych oidb prawnych lub przodsigbiorc6.r, w kt&
rych uczestnlcza takie osoby - nale2y podac liczbl i omitenb ekcji:

akq6 te stanowla pakiet wiQkszy niz 1 0% akcjj w sp6lco:

v!ro. wro.ny prr.z *w 6ian1b6.pr, ud..ll nrMy Fz.r Ldr.lLrr..

2 Posiadgm udzialy w innych 3p6lkach handlowych - nalety podaC liczbQ i €mitenta udriat6w:



2. Posiadam akcje w innych sp6lkaoh handlowych - natoty poda6 liczbg i omit€ntE skcjit

z tego tytulu osiqgnqtBm(Qlam) w roku !bi€glym doch6d wwysokogci:

{"
Nabylem(am) (nabyl m6J mailonek. z wylqczonlom mlenla paynab2nego do iegg majqtku odrgbn€go) od
Sksrbir Peistwa, innel pa,16twow6i osoby prewnej, i.dno8t€k 6amo.zadu tsrytorlelncgo, lch zwlqzkov, lub od
komun€lnei osoby pr.wnoj lub zwilzku m.tropolilalnego nsBtQpuilc. mlqnia, kl6r6 podlegElo zbyciu w
dodze przotargu - nalely poda6

opis mlenla i date nabycia. od kogo: ni. dotyczy

1. ProwsdzQ dzialalnosc gdpoderczq (nalely podac tomQ prawnq i pzodmiot dzielalno4ci):

Z tego Mulu osiqgn4em(Qhm) w roku ubieglym pzych6d i doch6d w wy8oko6cii 9 548,90 PLN - 6 725,r9 PLN

2. ZarzEdzam dzialalnaiciE gospodarczq lub jestem przedstawicblem polnomocni(iem takiej dzi.lalnosci (na-
le2y pod86 formQ prawnq i przedmiot dzialqlno6cl): ni! dolyczf

- osobiScie

- wsp6lnie z Innymi osobami

Z tego t)dulu osiqgnqtem(elam) w roku ubieglym dochft w wysakgtcil

W spd{kach handlowych (nazwE, siodziba Ep6lki)t !) OMAN sp. 
" 

o.o., rrt. Zsmkowa I I,4?-400 ReciMrz

wror wrro ny pe M |]enhih.rr. udoapliony pE: I.thN.d.

Z tego ttulu osiqgnqlem(eam) w roku ubieglym dochdd wwy8okosci:

- osobi6cie Henryk Ma.cinelq osoba ,izyczna prowadzqca dzirblnoSd gospodarc4, przodmiot dzialrlnosci:

- wspdlnie z innyml osobamr



- jest€m czbnkrem zaEqdu (od kiedy) a) hk. od 05.09.200Jr

- jestom czlonklem komisji rewizylnej (od kiedy): nic dotyczy

Z lego t] ulu oslqgnqlem(elam) w roku ublegtym dochod w wysokogcl: n) 16 900,00 pLN

vllt.

radnego-7200,00PLN

2. Umow8 o praca (AUTO-POR I'Markor)-ll000,00PLN

tx.

Skladniki mienla ruchomego o wartoscl pov/yrej 10 000 zlotych (w ptzypadku pojazd6w mechanicznych nalezy
podaC marke, modcl I rok produkcji):

l. Volvo - S80 - 2001i.

2. Volvo - V70 - 2001 r

L Volvo - XC70 BZTi - 2007 r

x.

Kredyt hipoteczny BS Kzy2anowice - 478 137,00 PLN

w:4, *ltonMy pE.z qw ilcn,om.pl L{orlopnlony ,.roz Lorllx6rt6

- lestem czlonklem rady nadzorczel(od ki€dy): nic doryczy

lnno dochody osl$gng: tytulu zafudnleoia lub innsJ dzlatahoscl zatobkowsi lub z{ij?C, z podanlom kwot
uzFkiw.nydl z haldego tytulu:

Zobowiqzanla pieniQ2ne o warto6ci powy2eJ 10 000 zlotych, w tym zaciAgniQte kr6dyty I po2yczkt oraz warunkl
na iaklch zostely udzhlono (yobec kogo, w zwiqzku z jakim zdsz€nicm, w jeki6i wysoko6ci):



czqsc s

_{_

tJ

w26rsrtoony pr. m,.hdM rl, rxtortOpnlony p,e L.xL{.i.

1 Kodeksu karnego aa podanig nie-
prewdy lub zatajenle prawdy grozi kara pozbawienia wolnosci.

r7 09.20tE r


