
GRoDzTEc , dnia L4 12 2014 r.
,-.di.,,,, , ,, ........... .. .......

uwaga: ilhśl:rahirn|kń{Ł_-_--_,_ Podps..,,.,._''_,__.

,l. osoba §kładająca ośWiadczenie obowiążana jest do zgodnego ż prawdą, starannego i zupełnego
wyP€łnienia kaźdei z rubryk.

2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdująw konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać ć!c
dotvczv",

3. osoba składaiąca oś\łiadczenie obowiązanajest okFślić przynaleźność poszczególnych śkładników
maiątkowych, dochodów i zobowiązań do maiąlku odrębnego i maiątku objętego małżeńską
wspólnością majątkową.

4 oświaalczenie o st lnie majątkowym dotyczy maiątku w kąu i za granicą,

5. oświadczenie o śtanie majątkowym obejmuje równieź wierzytelności pieniężne.

6. W części A oświadczenia żawafte są informaciejawne, w części B zaś infomacje nieiawne dolycżące
adaesu zamieszkańia składającego oświadczenie oraz miei§ca położenia nieruchofiości.

czEsc A

Ja, niźej podpisany(a), BEFNARD BAczKIEiIcZ
(imiona i nazwisko oraż nź&isko lodowe)

urodzony(a) 10-06 1959 w GLINIANKACH

ośRoDEK szKoLENIA KlERoWcói{ e GRoDźcU - lNsTRUKToR NĄUKI ,rAZDY KAT. B

Dz IAł-Ąl,Nosc GosPoDARCZA

(miójsce zatudnienia, śanwisko ub funkcja)

po zapoznaniu się z prżepisami uslawy z dnia 8 marc€ 1990 f, o §amożądzie gminnym (Dz- LJ, z 200,1 r, Nr 142,
poz. 1591 ofaz z 2002 r, Nr 23, poz, 220, Nf 62, poz, 558, Nr 1,I3, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz.

1806), zgodnie z an. 24h tęl ustawy oświadczam, że posiadam Wchodzące W skład mażeńskiej wspólności
majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

l.

Zasoby peręjre:

Trąy,qil9!,ć,ł,..rlę,q.!.t9lę9y,..,9,?,99f§9L,,-qI99:]:§,9łe,,,:ł,,,-+,,,_ql}ę9]ę,i,,,9I

- środki pienięż]]e zgromadzone w Walucie obcej: Nie dotyczy

- papiery WartcŚciowe: §_i.-"--q9|Ł9:y

na kwotę: Nie dótycży
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I
1, Dom o powieżchni:

Mieszkanie o powieżchni: },rie doiyczy m2, oWańości
tytuł prawny: xnPólvJ!ąii]9_§_q,,.]:]*]:_ę,!,i,!i....:.,,e,Ę,_t_,,,ł9Ie_r__i_q.],]]y

10| m 2, oWańośd ź000O0 PLN

Nję q9!J.?y2.

Muł prawny: Nie dcty.zy
3 Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: GosPodatstwo ro]ne , powierzchnia: ?.99 \.? ,............

o wańości: 3ooo0 PLN

rodzajzabudovvy: : 99:)l_.,:.,...........__.._.,,

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) W roku ubiegłym pżychód i dochód w Wysokośq:

lnne nieruchomości:

tytuł prawny: fi"P9łI_ł,ą_",ł9P_ó_,,T9,ti:1]:},+,,,:,,,9}!--19_|iI:e_lł_I

powieżchnia: dom mieszkalnY

p! z y9,i]_9q:

4.

999P9dą!9?! q.

o WańościI 20a00 PLN

tńuł prawny: Współwłasność malżeńska akt notarialn

llL

1. Po§iadam udziały w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub
pżedsiębiorcóW, w których qczesiniczą takie osoby - należy podaó liczbę i emitenta UdziałóW:

Nle q9!y€,z.!:

udziały te stanowią pakiet większy niż 10olo udziałóW W spółce: Nie q9!y,ę,?,y,

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) W roku ubiegłym dochód W wysokości: Nae d9!y9?,y

2, Posiadam udżiały w innych społkach handlowych - należy podaó liczbę i emitenta udziałów:

.li_,..-"-..-q9!-Ł-"'2

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) W roku ubiegłym dochód W Wysokości: nre aotyczy

1, Posiadam akcje w społkach handlowych z udziałem gminnych
przed§iębiolcóW, W których uczestniczą takie osoby - należy

osób prawnych lub
podać liczbę i emitenta akcji:

,lJ],9,,,i9!y.._"..z.x,,......,..,,...............-,,-,,,-,,,-,,,,
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akcje te stanowią pakiet Większy niż 10olo akcjiW spółce: Nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) W roku ubieglym dochód w Wysokoś"i, ,.i!_r_ę,,,g9_!yę:y,.....

Posiadam akcje W innych spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta akcji:2,

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód W Wysokości:

Nabyłem(am) (nabył mój mażonek, z wyłączeniem mienia pżynależnego do jego mają&U

odrębnego) od SkańU Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samoęądu
terytorialnego, ich związkóW lub od komunalnej o§oby prawnej nasiępujące mienie, które
podlegało zbyciu W drodze pżeiargu - należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo:

1.

,osobiŚcie: Pozaszko]ne formy edukacii z Zakresu nauki ]azdy i pi1olażu

Prowadzę działalność gospodarczą (należy podać formę

osóba fizvczna

prawną i pęedmiot działalności):

-Wspólnie z innymiosobami: IJie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) W roku Ubiegłym przychód i dochód W Wysokości| .P!ży_c_hód

od n1.0 .'0 J oo 0.., .,0]4 _Ló0_0_0. , ,,,,,:,.,_\,,,,9_9,,,1,99,,,,,,,,,,,,,,:,,,,,9,1,,:,,,,,,,Ęł],]

zalządzam działa|nością gospodarczą lub jestem pzedstawicielem pełnomomikiem takiej
dzialalności (należy podać formę pfawną i pźedmiot działalności):

-osobiściej N, " d9!y9?y

-wspólnie z innymi osobami: ł}ę q9!!q?y'

Z tego tytułU osiągnąłem(ęłam) W roku Ubiegłym pzychód idońod W Wysokości: Nie

o W signfórm,pl sp z o o,, email: BoK@j§ifom,pl,lel,fax (0-22) 626 92 |o 22) 6ż6 9297



Vlt

W spółkach handlowych (nażWa, siedziba społki): Liie dotyczy

-je§tem członkiem zarządu (od kiedy)| N]:ę dgiyq?y

-jestem członkiem komisji rewjzyjnej (od kiedy): Nie clotycZy

Z tego tytufu osiągnąłem(ęłam) W roku ubiegłym dochód W wysokości: }]ie dotycZy

Vlll.

lnne dochody o§iągane z tytułu zatrudnienia lUb innej

kwot uzyskiwanych z każdego tytułu: l.iie dolyczy
działalności zarobkowej Iub zajęc, z podaniem

X
składniki mienia ruchomego o wańości powyźej 10 000 złotych (W pzypadku pojazdóW

mechanicznych należy podać ma.kę, model i rok produkcji): ,§9T9_9,Ł99,,,9:9},,_u_lY._.3.ę.t].3.9łi,..9],:.9;,.'

,,I-o-!'Pa9:9,!_9].ł..,?,q,9,:,.,..,-".9]]9-+9-9,,,9n9} Rena li clió fók Drodukcii 20]1.

w/w samochodv slużą do prowadzenia dzlata]ności qospodarćżej

x
Zobowiązania pieniężne o Wańości powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki

oraz Warunki, na jakich zostały udzielone (Wobec kogo, W związku z jakim zdażeniem, w jakiej

@ W śionfóm.pl sp z o.o, ó-mailj BoK@śionlom,p|, 1e],{5x (o 22) 626 92 95, le22) 626 92 91 lu



cEsc B

Po§,\ źs4 oś§,iadczenie skladan ś§iadonr\(a). iż na podsta\łie !r1 233 § ] Kodeksu kanego 1a podanic niepra§d\
lub zatajenie prandl grozi kara pozbat,icnra rrolności.

e.ód:ieć 1].L2.2!.]]
(miej$owośĆ dala)
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