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Grodziec. dnia 17,o4,2o1 5 f,

(mie]scowość)

oŚWlADczENlE MAJĄTKoWE
radnego gminy

źa okres od 1.o,t.2014 - 3'l,12.2014l,

lJwaoa:
i.",óśooa st łaaają"a oświadcuenie obowiąźana iest do zgodnego z prawdą, starannego i

zupełnego wypełnienia każdej z rubryk,

z. jiiJii i".łiildolne ruoryri nie,nii'aulą * konkreinyrn prżypadku zastosowania, należy

wpisać ,,nie dołcuy".
.. ó5;;3iii;,i"il'"; 'oświadczenie obowiązana iesi okreśtić przynależność poszczególnych-' Jx]iiiiiii-ł]ńkowych. dochodów 

-i--zoaóiiąz,a 
oo inalątłLl odrębnego i ma!ątku

obiętego matżeńską wspólnością majątkowa
a. oj;iaiczenie o stanie ńajątkowym dołczy majątku w kraju i ź? glill!,ą,_,__.

i, Ós"i"J"r""i" . 
"t 

nie ma]dttoŃm oueimuie również wieżyte|ności ple ęzne,

i. ń-"r"J"i ł 
"lri"o.zenia 

iiwa*i siin}i,miacje jawne, w.cięści B zaś informacje niejawne
" ;'"f"';;; ;il;;;;;;;i;"i" śifi4ą""g,; oświadczenie oraz mieisca położenia

nieruchomości,

czEŚć A
Mariusz piotr woźniak

Janiżejpodpisany(a)'.'.'''.i;;;;;;];;;;ł;;;;.';;;'l;k;il;;;j.
urodzony(a) ,,.,,.,,,,-,,,,,,.,30 maja i986 r, """"""""-"" W """"""""",Koninie" "" "",, ", ,

Prźewodnicźący Rady Gminy Grodziec "
(mieFce zatludńien a si.nowis|,o !b f!nlcja]

Do zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 199o i, o samolządzie gminnym (Dz, U, ż 2001

i"r.iliiz'-",]l i'Óe1';) z zoaz r. Ń zz- pcŻ. zzo, ar az Doż,558, Nl 1]3,!"i,!!o Nr 153, poz

,r';l , N. i;; oor łaoo, ,ooO"ie z.ą_"ii'iel Lstawy ośw'aoc7an ze pos,adam Wchoduące W

stład na'zenstlój wspohości ńaja (owej l,b starowlące nój majatek o0ręDly'

l.
Zasoby pieniężne]
:1",H'- i';lŁ';i'; ,n,"-r.dzone w wa|,lc'e po,sk,ej:, 13,,l31,69 ź
- irÓJii bi"niózn" ,Óromadzone w walucie obcej:, nie dotyczy ",, ", ",,

- papiery Wariościowe: ,,-.,..,.,,,,,, nie dotyczy",,-,, " " "" na kwotę: """ ", nie dotyczy " "" "" " ""

powieżchni: nie dotyczy m' o Wańości:",nie dotyczy ", " , " "
ll.
1, Dorn o

tytLj p-aWay: ,,,,, , nie dotyczy,,,,, ,,,,,,,, ",

2, l\Iiesżkanje o Powierżchnj: nie dotyczy m2,

tylułplawny, ,,,, ,,nie dotyczy, ,,,,,,, """,
3, Gospodarstwo rolne:

rodzai gospodaasbła:,,,,,, ,,,,nie dotyczy ,,,,,

o Wanośc', ,, ,,, , nie dotycźy """,

powieżchnia:,,,,,,,,-,,,,,.,.,,,

tytuł prawny, nie dotycży,,,,



'j! 
: ] ']. ]: -i i|1.. .i:,_,

ż tego tytułu osiągnąłem(ęłam) W roku

4- Inne nieruchomości:

powieżcnnia: nie dotyczy.... ---- -- ....

ubiegłym prżychód i dochód W Wysokości: nie dotycży

o Wańoścl: nie dotyczy

1.

tytuł plawny: nie dotyczy

,,, ,,,,,,,, ,,nie dotyczy

akcje te stanowią pakiet Więksży niż 10 % akcjiW społce: nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w Wysokości: nie dotyczy
2. Posiadam akcje W innych społkach handlowych - na]eźy podać ljcżbę i ernitenta akci;: ,..,,,,,,,,,,..

1, Prowadżę działalność go§podarczą (na|ezy podać iormę prawną i pżedmiot działalności)|

lll.
'l, Posiada.n Udżialy W sporkach handlowych ż udż'ałeń gn|Fnych osób prawnych |.]bożeds,ębiolców w którycl- uczestllcżą tak'Ó osooy - nalezy poJac ll'z6i i Ó.-iiuni" uor,"łorł,

udziały te stanowią pakiet Więksży niż 1o o/o udziałóW W spółce: nie dotyczy

Z tego tyiułU osiągnąłem(ęłarn) W roku ubiegłym dochód W Wysokości] nie dotyczy

2, Posiadam udziały W innych spółkach handlowych - należy podać ]iczbę i emitenta udziałów:

ż tego !^ułu osiągnąłem(ęłam) W roku L]biegłym dochód W Wysokości] nie dołycży

Pos;ad€n akcJe W spółkacl- hanolowych z uozialeń grrinnych osób p.awnyc" ltropzedsiębiorców, w których uczestnicżą tak:e osoby - ;;;i p" -''-" 
ę ii.L"i"'""i"]:

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) W roku ubiegłym dochód W Wysokości| nie dotyczy

Nabyłem\am) (nabyj mói Tażole{ ż Wvłaczer,ef mlen:a oży.ależnego dojego majątku odrębnego)od skarbu państwa inne; oaąstwow;l ' 
osoby p€wlej ;earostri śanoźażu ierytoraheqo lcnzwiążków Jt]b od Komuna re, osooy prawlej ni.iępu,ąii, i.""ń'. łO," p"O][g"ł"inyciu w drodzepżeta19,1- na|eży podac opis rlenia l oatę r;byc a,'oó łogo ni" joty";{'

.. ,,,., ,_,,,, ,,,,,, ,, nie dotyczy



I
] ,,;.. : ,', . 

,], . .' -

- osobiście: nie dotycży

- wspólnie ż innymiosobamj: nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) W roku ubiegłym pżychód i dochód W Wysokości: nie dotyczy

2. zalządzam działalnością gospodarczą lt]b jestem przedstawicielem, pełnomocnjkiem takiejdziałalności (naieźy podać formę prawnł i pżóomiot oŻiałalnosci): nie aLtlczy
- osobiście: nie dotyczy

- Wspólnie z innymiosobami: nle dotyczy

Z tego tytułU oslągnąłem(ęłam) W roku ubiegłym dochód W Wysokościi nie dogczy

Vll.

W społkach handlowych (nażWa, siedżiba spółki): nie dotycży

- jestem członkjem żażądu (od kiedy): nie dotyczy

, jesiem cżłonkiem rady nadżorczej (od kiedy): nie dotyczy

- jestem cżłonkień komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) W lok! ubiegłym dochód W Wysokościi nie dotyczy

Vlll,
lnne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia Jub innej dż iała lności za rob kowej lub zajęć, z podaniem

kwot Uzyskiwanych z kazoego tytL,U:

dieta radnego: l324, 85 zł
korepetycje: 6955,00 zt
umowa zlecenie z Folwark Grodziec sp, ż o.o.i 2832,6'l zN
stypendium ż PoPR - dofinansowanie w lamach As: 280o,oo zł
zasiłek pielęgnacyjny: l836,oo zł
żasiłek dla osób bezrobotnych z PUP: 3143,,lo zł
sprzealaż opon zimowych:400,00 żł

lx,

składniki mienia ruchomego o wańości powyżej 1o,ooo zł (W pĘypadku pojazdóW mechanicznych

należy podać markę, model i rok produkcji)] samochód osobowy: Al,JDl A3, prod.2o0o

x.

i.:9"]:ir_"lli, t:i,ę.le o Wanosc pov\yżej 1o,0o0 ż, W tyrr żaclągn;ęte kreoyly i pozycżk, oraż
War!nhl, na laklch żostały Ldżie|one (wobec Kogo W związktr z jak:m Zdarzeniem, W jaklej Wysokości

nie dotyczy



czEsc B

Gf odziec,'l7.04.2o1 5 f .
( mie]ścowośó data}
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