
OSWIADCZENIE MAJATKOWE 


.oioby zarzl1dzajl1cej i cztonka organ'l zarz<1dzaj<1cego gminn<1 osob<1 prawn", 
.~ osoby wydaj<1cej decyzje administracyjne w imieniu w6jta1 

\ 

Windyki, dnia 18 kWi tnia 2016 r. 
(miejscowosc) 

Uwaga: 

1. 	 Osoba sktadaj<1ca oswiadczenie obowi~zana jest do zgodnego z prawd~, starannego I zupetn~go wypetnie
nia kaidej z rubryk. \ 

\ 

2. 	 Jeteli poszczeg61ne rubryki nie znaJduJ~ w konkretnym przypadku zastosowania, naleiy wplsac "nie doty
czy". I 

3. 	 Osoba sktadaj~ca oswiadczenie obowi~zana jest okreslic przynaleinosc poszczeg61nych skta~nlk6w maj~t
kowych, dochod6w i zobowi~zan do maj~tku odr~bnego I maj~tku obj~tego matzensk~ wSR6lnosci~ ma
j~tkow~. \ 

4. 	 Oswiadczenie maj~tkowe dotyczy maj~tku w kraju I za granic~. \ 

5. 	 Oswiadczenie maj<1tkowe obejmuje r6wniez wierzytelnosci pienl~ine. 

6. W cz~sci A oswiadczenia zawarte s~ informacje jawne, w cz~sci B zas informacje niejawne dobcz~ce adrel 
su zamieszkania sktadaj~cego oswiadczenie oraz miejsca potoienia nieruchomosci. 

Ja, nizej podpisany(a), Mariusz G~bala, 
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe) 

urodzony(a) 20.01.1974 r. w Mlawie 

Urzqd Gminy Wieczfnia Koscielna, Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Inwestycji 
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja) 

po zapoznaniu si~ z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 ograniczeniu prowadzenia d~ialalnosci go
spodarczej przez osoby pelniqce funkcje publiczne (Oz. U. Nr 106, poz. 679, z 1998 r. Nr 113, poz. ~15 i Nr 162, 
poz. 1126, z 1999 r. Nr 49, poz. 483, z 2000 r. Nr 26, poz. 306 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 214, oz.1806) oraz 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzqdzie gminnym (Oz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 002 r. Nr 23, 
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806), zgodnie z art. 4h tej ustawy 
oswiadczam, ie posiadam wchodzqce w sklad malienskiej wsp61nosci majqtkowej lub stanowiqce m6j majatek 
odr~bny: 

I. 

Zasoby pieni~zne: 

-	 srodki pieni~i:ne gromadzone w walucie polskiej: 30.000 zl 

-	 srodki pieni~ine gromadzone w walucie obcej: Nie dotyczy 

- papiery wartosciowe: Nie dotyczy 
na kwot~: 

II. 

1. 	Dom 0 powierzchni : 229 m2, 0 wartosci: 220.000 zl tytul prawny: Akt notarialny 5189/2003 

Malzenska wsp61nos6 majatkowa 

2. 	 Mieszkanie 0 powierzchni: Nie dotyczy m2, 0 wartosci: tytu! prawny: 

3. 	 Gospodarstwo rolne: 

rodzaj gospodarstwa: Nie dotyczy, powierzchnia: 

o wartosci: 


rodzaj zabudowy: 


tytu! prawny: 


Z tego tytu!u osiqgnq!em(~lam) w roku ubieg!ym przych6d i doch6d w wysokosci: 




4. Inne nieruchomosci: 

Nie dotyczy 

o 

tytuf prawny: 

III. 


Posiadam w sp6fkach handlowych - i emitenta UULla,u 


Nie I'I,.w""",,, 


te stanowiq pakiet wi~kszy nit 10% udzial6w w 

Z tego tytulu osiqgnqlem(~lam) w roku ubiegfym w wysokosci: 

IV. 

Posiadam akcje w sp61kach handlowych - nalezy liczb~ i emitenta akcji: 

Nie aOlVC2:V 

pakiet wi~kszy niz 10% w 

Z w roku nl<>'rmll...... doch6d w wysokosci: 

V. 
Nabylem(am) (nabyl m6j malZonek. z tAl\",,,,,..,,,,,, mienia przynaleznego do jego majqtku 
bu Panstwa, innej panstwowej osoby nr""'JnQI terytorialnego, ich 
munalnej osoby prawnej zbyciu w drodze przetargu 
mienia i dat~ nabycia, od kogo: Nie """'\II"'" 

VI. 

1. Prowadz~ dzialalnosc gospodarczq2 podac form~ prawnq i przedmiot dziatalnosci): 

osobiscie Nie dotyczy 


- wsp61nie z innymi osobami 


Z tego tytutu osiqgnqjem(~jam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokosci: 


2. 	 Zarzqdzam lub jestem przedstawicielem, petnomocnikiem dziatalnosci 

(nalezy podac form~ Nie dotyczy 

osobiscie 


wsp61nie z osobami 


Z tego tytutu w roku ubiegWm doch6d w wysokosci: 


VII. 

1. W sp6lkach handlowych siedziba sp6/ki): Nie dotyczy 

- jestem czfonkiem (od kiedy): 

(od kiedy): 

(od kiedy): 

w roku ubieglym doch6d w wysokosci: 

Nie dotyczy 

czlonkiem (od kiedy): 

- jestem cztonkiem (od kiedy): 

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): 

Z tytulu w roku ubieglym doch6d w wysokosci: 



3. W fundacjach prowadzCjcych dzialalnosc gospodarczCj: 


Nie dotyczy 


- jestem czlonkiem zarzCjdu (od kiedy) : 


- jestem czlonkiem rady nadzorczej (ad kiedy) : 


- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (ad kiedy): 


Z tego tytulu osiCjgnCjlem(~lam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: 


VIII. 

Inne dochody osiCjgane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnosci zarobkowej lub zaj~c , z pOdank m kwot 
uzyskiwanych z kazdego tytulu : UrzCjd Gminy Wieczfnia Koscielna - zatrudnienie - 80.089,07 zl I 
Starostwo Powiatowe w Mlawie - dieta v-ce przewodniczCjcego rady powiatu mlawskiego - 18.017,88 zl I 
IX. I 

Skladniki mienia ruchomego a wartosci powyzej 10 000 zlotych (w przypadku pojazd6w mechaniczny h nalezy 
podac mark~ , model i rok produkcji) : Nie dotyczy 

X. 

ZobowiCjzania pieni~zne a wartosci powyzej 10 000 zlotych, w tym zaciCjgni~te kredyty i pozyczki oraz warunki, 
na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiCjzku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokosci) : Nie dotyczy 

" I 
CZESC B I 



1 Powytsze oswiadczenie skladam 5wiadomy(a) , it na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego Zq podanie nie 
prawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnosci. • 

Windyki , 18 kwietnia 2016 r. 
(miejscowosc, data) 

1 Niewlasciwe skreslic. 

2 Nie dotyczy dzialalnosci wytw6rczej w rolnictwie w zakresie produkcji roslinnej i zwierz~cej, w formie i zakresie 
 ospodar

stwa rodzinnego. 
3 Nie dotyczy rad nadzorczych sp61dzielni mieszkaniowych . 


