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ADCZEN|E MAJĄTKOWE
radnego gminy

Uwaga:
1. ośoba składająca oświadczenie obowiążana iest do Zgodnego z praMą, starannego i

zupełnego Wypełnienia kźdej z rubryk.
2. Jeżeli po§zczególne rubryki nie znajdują w konkrctnym przypadku za§tosowania, naleźy

wpisać ,,nie dolyczy".
3. osoba §kładająca oświadczenie obowiązana jest określić pżynależność poszczególnych

sktadników majątkowych, dochodów izobowiązań do maiątku odrębnego i maiątku
objętego małżeńską \łspólnością maiątkową.

4. oświadczeni€ o stanie majątkowym dotycży majątku w kraiu i za granicą.
5. oświadczenie o śtanie majątkowym obeimuie równi€ż wierzytelności pieniężne.
6. W części A oświadczenia zawańe są infomacje jawne, w części B zaś infomacie nie.iawne

dotyczące adr€su zamieszkania składającego oświadczenie ońz miejsca położenia
nieruchomości.

czĘŚĆ A

Ja niżej podpisany(a), BERNARD BĄcZKlEWlcz
(imiona inaeisko 062 nafuisko rodowe)

urodzony(a) 17-0ą1959 W GLlN|ANKAoH

ośrodek szkolenia Kierowów w Grodźcu ul, Wiejska 33 - inśruktor naukijazdy kat. B, Działalnośó
gospodarcza

(miejsce zatrudnienia, §tanowisko Iub funkcja)

po zapoznaniu się z plzepisami uśawy z dnia 8 marca 1990 r, o samożądzie gminnym (Dz, U, z 200,1
r, Nr 142, poz, 1591 oraz z 200 f. Nl 23, poz. 22o, nr 62, poz. 558, N. 113, poz, 984, Nr 153, poz,
1271 i N{ 214, poz, 1806), zgodnie z ań.24h lej uslawy oświadczam, że posiadam Wchodząc€ W
skład maŁeńskiej !.rspólności mająlkowej lub §lanowiące mój mają{ek odrębny:

l.
zasoby pieniężne:
- ś.odki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej 37 452,06 zł

- środki pieniężne zgromadzone WWalucie obcej: nie dotyczy,..,,,..,,.,.,.

- paplery Wańościowe niedolycry,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,nakwotę| niedotyczy,,,,.,,,,,,,,,,.,,,,,,,

ll_
1. Dom o powieżchni: 100...,,,,, m'. o wańości: 2oo 00o zł

Tluł plawny: Wspliłwłasność mażeńska - akt notańalny..,,,...,,,-,,,,,,,,..,,...,,.-,,,.

2, Mieszkanie o powieżchni: nie dotyczy m', o Wańoścj| nie dotyczy,

l},1uł plawny: nie dolyczy,,,,,,,,,,,,,,.,,,,

3, Gospoda§two rclne:

lodzaj gospod€rśWa: gospodarslwo rolne,,, ,,,,,,,,, , ,, , powieżchnia: 2.06 ha ,,,..,,

o Wańości: 30 000 zł

M



V
rodżaj zabudowy: dom mieszkalny, budynek gospodarczy,,

tytuł prawny : WspółWłasność mażeńska - akt notańalny.-.,,.,,,,,,,,,,,,-,,,,,

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubjegłym pżychód i dochód W Wysokości: pżychód -

2 373,24 z| doŃIy z UE, dochód - 2 348,24 zł

4, lnne nieruchomości:

Powieżchnia: budynek mieszkaIny wysżczegóIniony w pkt,1, budynek gospodarczy - 0,05 ha

o Wańości 20 000 7ł,,.,,

tluł prawny: Wspdwłasność mażeńska - akt notarialny ,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,..

lll.
1, Posiadam udziały W społkach handlo!łych z udziałem gminnych osób pmwnych lub

pżedsiębiorcóW, w których uczestniczą takie osoby - naleźy podać liczbę i €miteńa udziatów:

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

udziały te stanowią pakiet większy niż 10 % udzialóW W spółce: nie dolyczy--..---..-....,,.,.--.,.

Z tego iytufu osiągnąłem(ęłam) w roku ubaegłym dochód W wysokościI nie dotyczy,__,,__,,,,,,

2, Posiadam Udziały w innych spókach handlowych - należy podać liczbę iemitenta UdziałóW: ,,,,,,,

nie dotyczy,,

Z tego t},luł] osjągnąłem(ęłam) !ł roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

lV.
1. Posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub

przedsiębio.ów, w których ucze9niczą takie osoby - należy podać licżbę i emiteńa akcji:

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

akcje te śanowią pakiet więksży niź 10 % akcjiw spółce: nie dotyczy,,

z tego tlułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w Wysokości: nie dotyczy,,,..,,,.,,,,,,,,

2, Posiadam akcje w innych spółkach handlowych - nalezy podać liczbę i emitenta akcji: nie

dotyczy

ż tego tlułu osiągnąłem(ąam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy.,,..,,

///



/ Nabyłem(am) (nabył mój maŁonek, z wyĘczeniem mienia pżynależnego dojego majątku odrębnego)

od Śkarbu Pańśwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostki samożądu teMorialnego, ich

związkóW lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie. którc podlegało zbyciu w drodze
pżetargu - należy podać opis mienia idatę nabycia, od kogo: nie dotyczy,,,..,,-,,,.,,,,,,,,,,,,,,..,,.,,,,.,,

Vl.
1. P.owadżę działalność gospodarczą (należy podać formę prawną i pżedmiot działalności)| .",-""""

, osoba flzyczna.,,,,,,,,,,,

- osobiście: pozaszkolne forrny edukacji z żakresu naukijazdy i pilotażu

, Wspólnie z innymi osobami niedolycży..,,,-,,,

Z tego tlułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym pźychód i dochód W wysokości: plzychód za

2014,ok124a1oż, dochód z9 2014 rok 54 861,77 zł brutto

3. zaęądzafi działalnością gospodarczą lub je9em plzedśawicielem, pełnomocnikiem takiej

działalnoŚci (należy podać fomę prawną i pżedmiot działalności): nie C'oIyczy------ ---...,.--,

- osobiście : nie doiyczy - -- - - - -- - - --- -..,.. -.. - - -.. - -.....

- wspólnie ż innymi osobami : nie dotyczy,,..,,,.

Z tego t}łułu osiągnąłem(ęłam) w rokLl ubiegłym dochód w Wysokości: nie dotyczy,--,,,..,,..,,,,,,,..

Vll.

W spół*ach handlowych (nazwa, siedziba spółKi): nie dotyczy.,,.-.,,..

- jeśem cżłonkiem zarządu (od kiedy): nie dolyczy.....,..,,..----.----.---..

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy,,,,,..,,-.,,,,,

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy,.,....,,..,

Z tego tytuł] osiągnąłem(ęłam) w rok! ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy..,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Vlll.
lnne dochody osiągane z tyiułi] zatrudnienia lub innej działalności zarcbkowej lub zajęć, z podaniem

kwol uzysklwanych z każdego tytułu: 1 200 zł- dieta €dnego

lx,

składniki mienia.uchomego o wańości powyżej 10,000 zł (w plzypadku pojazdóW mechanicznych



należy podać markę, model i fok produkcii): samochód osobowy Renault clio- .ok produkcji 2009,

samochód osobowy Renault clio - rok produkcji2011. Ww samochody słUżą do pmwadzenia

działalności gospodarczej.

x.

zobowiązania pieniężne o Wańoścj powyżej 10,000 zł, w tym zadągnięte kredyty i pożyczki or€z
wafunki, na jakich zostały udzielone (Wobec kogo, w związku z jakim zdarz€niem, w jakiej wysokości):

,,,,nie dolyczy,,,,..,,.,.,,,

czĘŚc B

]

Powyż§ze ośl,iadczenie składam śWiadomy(a), iż na pod§tawie ań. 233 § t Kodek§u karnego
za podanie nieprawdy lub zataienie prawdy grozi kara pozbawienia wohości,

Grcdziec 12.o4.2o15


