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OSWADCZENlE MAJATKOWE

efa*€ś€by-łydaią€eid€€yi+- d m in istraEyj ne w imi€nig wójta1

Gfodziec, dnia 29 kwietnia 2015 f.
(m]ąscowość)

Uwagai

l. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego
wypełnienia każdej z rub.yk.

2. Jeże|i poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpi§ać !!Ędołvczv".

3. o.oba składająca oświadczenie obowiązana iest ok.eślić przynależność poszczególnych składników
majątkowych, dochodów i żobowiązań do majątku odrębnego i m;jątku Óęt;go małżeń6ką
wspólnością maiątkową.

4. oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w klaju i za grani6ą.
5. oświadczenie majątkowe obeimuje.óWnieżwierzytelności pienięźne.

6. W cżęści A ośWiadczenia zawańe są info.macje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotycżące
adre§u zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.

czĘść A

Ja, niżej podpisany(a), 
_..,.,,,,,,,,,.*l|P-3l.q:39_j,ę,l,§_]:9..Lł_*a,Tr_s_.!9.,.:__o_q9lę_,,y_,ł,.o_91I9,i,y_Ę

(inriora nażwisko oraż nazwisko rcdowe)

urodzony(a) 15 ]uteqo 7919 !a|,U

9r,l_ą_q...9!]ły Grodzlec - wójt

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r, o ograniczeniu prowadzenia dzjałalności go-
spodarczej przeż ośoby pełniące funkcje publiczne (Dz, U, Nr 106, por_ 6z9 z.ls98 r, Nr 113, poz,715 iNr 1Ó2,poz.1126, z 1999l. Nr 49, poz, 483, z 2ooo l. Nr 26, poz, 306 oraż ż 2oo2 r Nr 1l3 poz,984 i Nr 214, poż, 18o6j
oraz Ustawy 2 dnia 8 marca 1990 r, o samożądzie gminnym (Dz- u. z 2ac1 f. Nl 142, paz. 1591 olazz2oQ2l. Ńl23. poz.220, Nl 62 poz,558, Nr 113, poz. g84 Nr153,poz. 1271 iNl214, poz, f8o6), żgodniez ań. 24h tą ustawy ośwjadczam źe posiadam wchodżące w skład małżeńskiej wspólności majątiowej lL]b
stanowiące mój majątek odrębny:

l-

(miejśce zai.udiienia, stanowisko lub funkcja)

Zasoby pieniężnej

- środki pieniężne zgromadzone W Walucie polskiej: 52000,00 PLN

- środkipienięźne żgromadzone WWa]ucie obcej: 100o EDro

- papiery Wańościowe:

,,I_.]ł_d,l,"_:,,,]lLę_"_!_y9y]},y AĄ
na kwotę, 1{ 02-, O0 PLN

IL



,1, Dom o powieżchni: ,,,,,,,ł:9,,.Ę9,i,_i,,u_gi*....,,.. 
m',.o, 

_,,,_rr*,*,, 
''uł 

prawny: !ie..,d.o_t.yc_Zy...

2. Mieszkanie o powieżchni: nie.._p_o_siad_am m', o _ _:::_9:_!..y'::l,, tytuł prawny| ,.nie...d_o_!]rc_ży....

3, Gospodarstwo lolne: nie posiadam

rcdzaj gospodars§va|,},ł,ę,,,_q9|y_._1.Y...

o wańości: nie dotyczy
rodzaj zabudov,/y:,n]e..,dot_ycży

tytUł prawny:,lię.,.99_!,Y9tY.,_,,,,,,,,

ztegotytułuosiągnąłem(ęłam)WrokuubiegłympżychódidochódWWy§okości:.n_i€'_dotyczy

4, lnne nieruchomości

powieżchnia:,ł],9_..Ę9§,],,u_q_",T

tytuł prawny: n__ie_ dotyćzy

Ill,

Posiadam udżiały W spółkach handlowych - naleźy podać ]icżbę i em]tenta udziałóW]

udziały te sianowią pakiet Większy niż 10% udziałóW W spółce: ,:]]ę..,_q9_!_Y9?J,,..,,.,..,,,,.,.,.

z tego MułL] osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód wWysokośc]: ,ł],ę,,,99:,Y,_"_?,Y,.,,,,,,,,,,,, ,,.

Posiadam akcje w spółkach handlovvych - należy podać ljcżbę i emitenta akcji]

akcje te stanowią pakietWiększy niż 10% akcjiw spółce: nie doiyczy

z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) W roku ubiegłym dochód W Wysokości: ,.1i9,,,9_._!.y._9?Y

Nabyłem(am) (nabył mój mażonek, z Wyłączeniem mienia pżynależnego do jego majątku odrębnego) od

skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samożądu terytorja nego, ich związkóW ub od

komLrnalnej osoby prawnej następujące rnienie, któle pod]egało zbycil,] W drodze pąetalgU - na|eży pódać

opis mienia idatę nabycia, od kogo: nie naby]am



1, Prowadzę działalność gospodarczą2 (należy podać formę prawną i przedmiot działalności):

Jednoosobowa dżiała]nosc qospodaicża .,Iowadzona do 31-12-2014 .okir.

-osobiśc,e Ls, oore oro^ad,ólie <. do La,h!,.owy h.

- Wspólnie z innymi osobami nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłarn) w roku Ubiegłym pż ychód i dochód W wysokości:

Przychód 115569,47 PLN, dochód 59557,34 PLN

2. zarządzam dzialal|,aścią gospodarcżą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej dżiałalności
(należy podać formę prawną i pźedmiot działalności): nie prowadzę

- osobiŚcie nie dotyczy

- Wspólnie z innymi osobami !ie., d_o_t]c,u y

Z tego tytułu ośiągnąłem(ęłam) W roku Ubiegłym dochód WWysokości: nie dotyczy

Vll.
'1, W spółkach hand]owych (nazwa, siedziba spółkj): nie dotyczy

- jestem członkiem zażądu (od kiedy): 
,1}9,.,_j,ę,_",_t__..,]ł

-jestem członk]em rady nadzorczej (od kiedy): n.ie iestent

-jestem cżłonkiem komisji rewiżyjną (od kiedy)| nie jesten1

z tego tytułu osiągnąłem(ęłań) W roku Ubiegłym dochód W wysokości: nie dotyczy

2, W spółdżielniach: nie dotvczv

-,estem cz'onkiem zarządu lod kiedy)

-jestem członkiem rady nadzorczej3 (od kiedy)] nie jestenL

z tego tytułu osiągnąłern(ęłam) W roku ubiegłym dochód W Wyśokości: nie dotycży



3, W f!ndacl'ach prowadzących działa]nośó gospodarczą: nie dotycży

- jestem członkiem żażądU (od kiedy): ]1ę..._],,ę,_",_Ł__e,ś.........,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,_.,

- jestem członkiem komisji rewiżyjnej (od kiedy): ,ł+:,,,_j,_e__s_!__e..1

Z teqo tytułu osiągnąłem(ęłam) W roku ubiegłym dochód W wysokoścl: r;9,,,99l:_91y,

Vlll.

lnnedochodyosiąganeztytułuzairudnienialubinnejdziałalnościŻarobkowejiubzajęć'zpodaniemkwot

lx.

sprzec]aż sanochcdu osobowego Tcyota Avensis 1,8 2003 r, 1]00t,00 PLN

scrżedaż sanochodu cieżaroweqo Feuoeot 406 2,0 7999 L 5i00,0C gLN

I,ivń:cr..l7e^re ze stosLląk! pracv W Uizędzie Gminy G:odżiec 6918,16 PLN

Inne źród]a 5116,06 P!\, ź"nlię1',",ięl99ł9_c_Y],ły,,,łn.,qllę9}9,,,_,,,l9,3_9,1,_9,9_,,,Ęł§,,,,,_.,,.,,,,,,,,,.,,

składn]ki mienia luchomego o wańości powyźej 10 o0o złotych (W pEypadku pojazdóW mechanicznych należy

zobowiązanja pieniężne o wańościpowyzej .1o ooo złotych wtym zaciągnięte kredyty i pozyczki oraz walunki,

na jakich zostały Udzielone (Wobec kogo w związku zjakiń zdażeniem, W jakiej Wysokości):

x.



KoD]a oś\łladczeriLa r.a i LltOĘ€ 1t

żtcrJn!qo!1rief,od.ie "l! 
:- +!,

czEsc B

Powyźsze oświadcżenie składam śWiadomy(a), iż na podstawie art, 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie nie-
prawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnoŚci.

9Igśa_i__"__._l,,,,9l_,...._2_9.,,,]:y__i,ę,!,1ł*,,,?_q,_1,9,,,,:9}9.,
(miejscowość, data)

Niewłaś§iwe skreślić,
N]e dotyczy działalności Wytwórczej w rolnictwie W żakresie produkcji roś]innej i żwieżęcej, w fomie i zakesie gospodarstwa
rodzinnego,
Nie dotyczy rad nadzorczych spółdżielni mie§zkaniowych,


