
ośwIADcZENlE MAJĄTKoWE
WÓJIA GMINY GRODZIEC

Gndziec, dói. 20 wż€śnń 2014 rok!

l. o$b6 !Had!j@ ośłirn€nn óbo*iąZMjd do 4odn.go ż pnwą $nnlelo i ap.b.go wF.hi.nii

2, l&li p.sZzcóld. dblrłi oie mjdują w kdlaceyn pląTJdto 
^isołmb, 

Bleł łpigć Jie

3, osba slkdźją.a ośłi,d.aie obołiąaiajśl OJduó p,ąukboś. posMgólnych skradiików
mjąeołrcĘ dochodóy i bbońąan ó m]ąea odĘbn.go j mją&u objęEgo Giżadskąłsóinoś.ją

4. oś}iidcei. roiq*oł. do§q mia&D Y lTitr i a @icą
5. oświldźtiD ńejĄ&d*..b.]nu].róMid wi€u:{e]noŚci piedęa.,
6. ł cz.ś.i A oś*isd.aia uM. są infomcje jaM., * c4ś.i B 2ś infofucF ii.jaH. do§tzĄ..8dle

Zmi€szloib s}l&dlj@!o.świldcmie oż ń.js.a pordbia ni@cbomoś.i

CZĘŚĆ A

Ja, niżj podpiwy. Piot JlmttĘ Juz@k.
(imioM j Mislo oż nwisko rcdow)

Urodmny 2l lłmir 19ś8 L s Godźc!.
Ur,Ąd GbĘ Grodzioc - wójt Gnńy Gmdzioc

(nićj*ć mónńą śbo{bkd luh ńDrcja)

po ZpoT iu sĘ z p@!i§i usl!ł! z dlja 2] §eanja 1997 r, o ogfuiEniu proładżenj! dzialalnoś.i

eosp.dMj plu soĘ ,€łiją.o fulkcje publi@e (Dż, U, NI 106, poŁ 679, z l993 r Nr l 13, poz 715

i N, ]62, poz ] 126. z 1999 i Nr 4Ł poŁ 43]. z 

'000 
r, Ni 26. poz, ]0ó o@ z 2002 r Nr l t], poz 93.1i

Nr2tĄpoz.1306)lwlsl.\}żdnia3M 1990 i o sorżĄdzie 8@imrt (Dz U, z 200t r N. l42.
pe l59| w z 2alJ2 r. Nr 23, 9e 220, Nr 62, p.z. 553, Nr 

' 
]3, póż, 934, Nr i 53, poz l27l i Ni 2 t4,

poz, t306). żgod.ie ż M, 24h lgj us$} óśłiadcm, że posiad@ wchodące ł s*bd mteńśLjej
vĘó}ności fują!ó*.j Iub fuNią.€ mój mająbk ddĘbny:

I. za§oby pieniężDe!

środki pieigżne zgmm&dzone w §aleje pokkią: 9.900,& zł
środti pi€nięż,e źgoeadżoe s sżluc'e óbc€j: ni€ dory.ry.

- papieIy łlr.ościow: ni€ dotyqi.
- na kŃĘ: nie dołczy.



ll,

], D@ o !o\ieŹh!i: 12o n:; o §ańości: 80.000,00 zti tyld praMy: s|&śność.

2, Mie9-kanie o powicrzbli: lic dolyeyi o wattości: ńe ttotyczy; §,iul prasny: Die dotyczy,

3, Gospo.b].r*o rólne: rodżj gospodstł2: roślińno - ^-ież!e; 
po\aiefunnia: 12.m na;

o wańoŚci: 150.000,00 zł; m.tzaj Zbudo$}: nurówny doB Eioszk lDy; bJdta€k
in§€nta§ko _ skl!do*}';

§'luł pńMy: słasność Dź€kż.u akttb notari nlT ,d ńdziół,
Z tego tytulu ósi€!ął€m w okcsie od l s§.nia do 20 qBśnia 20 t,{ rcku pżychód i dochód

pr4,cbód - 3.500,00 zl
dochóil - 4.500.00 zl.

4, lme nieru. hońóś.i: bod!!.ł inwo EnLo - §kbdołlt
po*ieżhnia 4a0 mtr;

o wanoŚci: 65.000,00 zli
rttul piaFTy: łlłność,

IIl.

Posiarlm udzió B spókach hmdlo§ych na]eży podać lczĘ i mjlenra udzi9]ó*': nie dotyc,r,

Udzialy rc §rno§ią pakiet większy niż ] oplo u&iałóN ł spólce: nie doryczy.

z tego §tułu osjącną]m w rota ubieelym dGhód w syso*ościj !i€ doty@!"

Posiad2m akcje * ĘollQcn hĄdiogfch _ nalcł podać liczbę i enitenr. a}cjj: nie doly,zy,

Atcje t€ st nowią pŃiel więłxzy !ź ] c|o/o atcj i s spólft: ni. dotlcy.
Z tego t}fuł! osią!!ąłeo *,rctu ubieg]F doóód $ §)sokośgi: Di. dotyqy.

Naby]ćn (nab}ł nój ń!]żonck, z *]]ąc7eni@ mieDj! pr2łnalehdgó do jeso mają&u odrębnego)

od skdbu PaistE imej pŁiśtworej osóby pnsTej, jeinóstek @mądu lerlona]ncgo. ich

si€ków lub od tomuglŃj o$by pm§nej .siępujq!€ micnic. l'1órć pódlegalo zbyciu w dr,dz
pżetalgU na]eży podaĆ opis fu]enia i datę Bbycią od togo: nie doł'lry,



vL

], Pro$żdzę dżiała]nośc goslbdórcąIrl (należ] pŃaó fomę pń*nąjpEnnio! działa]nóści): tric

osobiście lie doryu}-

- wsŃ]ni€ z im)mi osobaDi: € dotyeJ.
Z t€so tylulu osiąsld€m w mku ubieglrm pr4,chód i dochód w \rsokoś.i: Die dolygy.
2, aPąd@ dra]a]noścą sosrodmzą lub jesten PĘdśawiciel€ń. pelDomocnikj€n irłiE
.lzisłalności (MIeł podać fońę pńwną i pźedoiot &idalnoścj): nie doty.ą.

o§obiście nie dorYczy.
ws!óbie z im}mi o$bmi: nie doryczy.

z tego §tułu mjąpąłm w lolu ubieAł}T d@n,d w *asó(dłci: ni€ dotyay.

vIL

1, 'w społkeh hutlo*ych lnŹ^ą siedzi& sńlki): !i9 dołczy,
Fsten cżon].im Zrządu (od łiedy): Dić dottczy.
jeśd cŻoiłim ńdy iadac&j (od keł} !i. dotycłl
jest croŃi@ łomisji rewiąjnej (od *iedy): nie dotycł,

Z lego !,tułu osiąeną]d w Ńk! lbi€cl}t docbód s $}śokości: Die doty.ł-
2, w spóIdrelni&h: nie dołcry,

jest€m croi}jem afĄdu (od kedy)| nto doł@y,
- jeś9ó czlo iefo Edy DadzlczejB]iod kiedy): oig dorytz}.
- jesl9m czloŃied koniśji EBiryjnej (od ki.dy): € dotyczy.
z tego §tulu osią4ndm w rcku ubiesbt dochód w *lsokości: ni. dotyci.y.
3. v fddacj&h poBadżaaycn dziatalność gospodmż4: nie doryczy.

- j6ieE crIoŃien aźądu (od kiedy): nie do§.ą,.
- jeśien cżoŃj€m Bdy .adzoEzj (od kiedy): ni€ dotyczy,

- jeśteń ćzłoŃjeń konisji rcBjzyjnej (on tiedr,)j nis dotyor,
z tego q'tulu osi€ną]cm w mku ubieclym .tóchód §,ł}$kości: ni€ dotyczy.



vltr.

bn d@nody siąge z §tllu z.lrueioja ]Ń iEej działaieści z@!t@.i lub ajęĄ z
podeiM kBbt !łlkiłeyó z każd9go §,ll!u
trFrgŃd,aie a pńę ł ur4żi. cńiny cfu&ił a oha od l !ł@i. do 20 vmtlit
2014 fuhr - 10§14ó&64 d bfuato.

Di

x

§kłaltni}i nidii MhoEąó o §lrtoś.i loqlż€j t0 000 żo§lh (* Fłp6dł! poj,zdów
nocndioardl ndeży pód,ć E .rę, DDdćl i Ek pFdukcji):
.Eo.hód @bowy volt§.gm vańĄ bl prodolcji - 19rr,
.M@ha^r 6oboły opd 2.6r., mlr ledulr.il _ 200&

zoloviqg,lia liąięhe o *Etości Povrż€j l0 000 zło§tĘ w łm @iĘnięc knyty i połcżti
o@,deti, D jddó fusldiy ,J"j.:onr tso5+ łógo, y diążtu żj,lin żd.ai.!, vjlti€j



PołYż9ć ośaiadcfuie śJd!d]@ świailony, iż @ po<r$.wi. dl. 233 § 1 Koih|$ tleceo ź
Doddie ni.pńłdy b! dĄi6i6 rrawdy gMi łe poźą*i6j! wln0ści.

cm.lrt C, dniE 20 *z.śnń 2014 i
(n ićjMwćł, dd)

Ir| Ni. do§tży dżi,I,lo.!.i lrNó&lj s.o!tjŃi. * 6łrdi. pmdLbji nć|im.j i nielej, ł fomie i uk6ie

F| Nc do§try nd udzryL §ćłnźiqbi mi§ł,niry.h,


