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Uwaga:
1. Osoba skladaiqca o5wiadczenie obowiqzana jest do zgodnego z prawdq, starannego i zupelnego wypelnienia

kaidej z rubryk.
2. Jeieli poszczeg6lne rubryki nie znajdujq w konkretnym przypadku zastosowania, naleiy wpisa6 "nie dotvczv".
3. osoba skladaiqca o5wiadczenie obowiqzana jest okre6li6 przynaleinoS6 poszczeg6lnych skladnik6w

majQtkowych, dochod6w i zobowiqzari do majqtku odrqbnego i majqtku obiqtego maliefskq wsp6tno6ciq
maiqtkowq.

4. O5wiadczenie o stanie majqtkowym dotyczy majqtku w kraju i za granicq.
5. oswiadczenie o stanie majqtkowym obejmuje r6wniei wierzytelnoSci pieniqine.
6. W czq5ci A o5wiadczenaa zawarte sq informacje jawne, w czqsci B za5 informacie niejawne dotyczqce adresu

zamieszkania skladajqcego o5wiadczenie oraz miejsca poloienia nieruchomoSci.

czEse A
I a, niiej pod pisa ny(a), Krzysztof Szczepaniak

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

Urodzony 08 listopada 1957 Albertowie
WtaSciciel firmy GESTO Krzysztof Szczepaniak

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)
po zapoznaniu siq z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1875), zgodnie z aft. 24h tej ustawy oSwiadczam, 2e posiadam wchodzEce w sklad mal2eriskiej
wsp6lno6ci majqtkowej lub stanowiqce m6j majqtek odrqbny:

!.

Zasoby pieniq2ne:

- Srodki pieniq2ne zgromadzone w walucie polskiej: nie posiadam

- 6rodki pieniq2ne zgromadzone w walucie obcej: nie posiadam

- papiery wartoiciowe: nie posiadam



il.
1. Dom o powierzchni nie dotyczy m2, o warto6ci

tytul prawny
2. Mieszkanie o powierzchni: nie dotyczy m2, o warto6ci: ...............

tytul prawny: ..............
3. Gospodarstwo rolne: nie dotyczy

rodzaj gospodarstwa: powierzchnia:
o wartoici:
rodzaj zabu

tytul prawny: ......................
Z tego tytutu osiqgnqtem(qlam) w roku ubiegtym przych6d i doch6d w wysoko6ci

4. lnne nieruchomoici:
1. Dziatka Kalety- ksiqga wieczysta nr 011T0089055/9, powierzchnia 20,L5h o warto6ci289 000,00 zl

dwie(cie osiemdziesiqt dziewiq6 tysiqcy zlotych ) tytut prawny - zakup
2. Garai powierzchnia 30m 2 o warto(ci 30 000,00 zt ( trzydzie5ci tysiqcy ztotych ), tytut prawny - zakup
3. Dziatka Jwor , gmina Rudniki , powierzchnia 1.,84 ha o wartoici 520 000,00 zl ( szeSiset dwadzieScia tysiqcy

zlotych )- zakup wla(ciciel .

lll. , tytul prawny - zakup
1. Posiadam udzialy w sp6lkach handlowych z udziatem gminnych os6b prawnych lub przedsiqbiorc6w,

w kt6rych uczestniczq takie osoby - nale2y podai liczbq i emitenta udziat6w:
Nie dotyczy

udziaty te stanowiE pakiet wiqkszy ni|LO% udziat6w w sp6lce:

Z tego tytulu osiqgnqtem(qlam) w roku ubieglym doch6d w

2. Posiadam udziaty w innych sp6lkach handlowych - naleiy podai liczbq i emitenta udzial6w:
Nie dotyczy

Z tego tytulu osiqgnqtem(qlam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci

tv.
L. Posiadam akcje w sp6tkach handlowych z udzialem gminnych os6b prawnych lub przedsiqbiorc6w,

w kt6rych uczestniczq takie osoby nale2y poda6 liczbq i emitenta akcji:
nie dotyczy

akcje te stanowiq pakiet wiqkszy ni21rO% akcji w sp6lce:

Z tego tytutu osiqgnqtem(qtam) w roku ubiegtym doch6d w wysoko5ci:

2. Posiadam akcje w innych sp6lkach handlowych - nale2y podai liczbq i emitenta akcji
Nie dotyczy

Z tego tytulu osiEgnqtem(qlam) w roku ubieglym doch6d w wysoko(ci:



v.
Nabylem(am) (nabyl m6j mal2onek, z wylqczeniem mienia przynale2nego do jego majqtku odrqbnego)
od Skarbu Pa6stwa, innej paf stwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu terytorialnego, ich
zwiqzk6w, komunalnej osoby prawnej lub zwiqzku metropolitalnego nastepujqce mienie, kt6re podlegato
zbyciu w drodze przetargu - nale2y poda6 opis mienia i datq nabycia, od kogo: nie dotyczy

vt.
L. Prowadzq dzialalnoS6 gospodarczq (nale2y podad formq prawna i przedmiot dzialalno6ci)

- osobiScie : GESTO Krzysztof Szczepaniak - produkcja prefabrykat6w betonowych
- wsp6lnie z innymi osobami nie dotycry

Z tego tytulu osiqgnqlem w roku ubiegtym przych6d i doch6d w wysoko6ci:
22.275,97 zl ( dwadzieicia dwa tysiEce dwie5cie siedemdziesiqt piq6 zlotych 97ltOO erl

2.Zarzqdzam dziatalno6ciq gospodarczq lub jestem przedstawicielem petnomocnikiem takiej dziatalno6ci
(nale2y poda6 formq prawnE i przedmiot dzialalnoSci): nie dotyczy

- wsp6lnie z innymi osobami

Z tego tytutu osiqgnqlem w roku ubieglym doch6d

VII.
W sp6tkach handlowych (nazwa, siedziba sp6lki):
GESTO POLAND Sp6lka z ograniczona odpowiedzialnoSciq,4l-1OO Siemianowice Slqskie, ul .Myslowicka
36

- jestem cztonkiem zarzqdu (od kiedy)r 28.L2.20L7 - 19.05.2020

- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy)

- jestem cztonkiem komisji rewizyjnej(od kiedy):

Z tego tytutu osiqgnqtem(qtam) w roku ubiegtym doch6d w wysokoSci: strata 62.27L,4t zl (sze5ddziesiqt
dwa tysiqce dwieScie siedemdziesi4 jeden zl4LltOO grl

V!II.
lnne dochody osiqgane z tytutu zatrudnienia lub innej dziatalnoici zarobkowej lub zajq6, z podaniem
kwot uzyskiwanych z ka2dego tytulu : doch6d z tytulu pelnienia funkcji radnego - 9 600,00 zl ( dziewiq6
tysiqcy szeS6set ztotych )

- osobiScie



IX.

Sktadniki mienia ruchomego o warto5ci powy2ej 10 000 zlotych (w przypadku pojazd6w mechanicznych
nale2y podad markq, model i rok produkcji): nie dotyczy

x.
Zobowiqzania pieniqine o wartoSci powyiej 10 000 zlotych, w tym zaciqgniqte kredyty i po2yczki oraz
warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokoSci):

1. Kredyt hipoteczny w wysoko6ca t t74 082,96 zl
2, Leasing operacyjny w wysoko5ci 126 080,94 zl



nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnoSci.
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