OSWIADCZENIE MAJATKOWE na rozpoczecie kadencji
wdjta, zastepcy w6jta, sekretarza gminy, skarbnika gminy,
kierownika iednostki orqanizacvinei gminv,
uuzAD GMlNY o$@b$Vgj{a dzalqcej i czlonka o"ganu zazqdz4qcego gminnq osobq prawnq oraz osoby
SLXitlrl'AniAT r'
wydajqcej decyzje
administracyjne w imieniu w6jtar
Brzoz6w, d n ia 10.09.2015. r.
(miejscowo66)

Uwaga:
1. Osoba skladajqca o6wiadczenie obowiqzana jest do zgodnego z prawdq, starannego i
zupelnego wypelnienia kaZdej z rubryk,
2. Je2eli poszczeg6lne rubryki nie znajdujq w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy

wpisa6 "nie dotyczy".
3. Osoba skladajgca o6wiadczenie obowiqzana jest okreSli6 przynaleznoS6 poszczeg6lnych
skladnik6w majqtkowych, dochod6w i zobowiqzan do majqtku odrebnego i majqtku objgtego
malzenskq wsp6lnoSciq majqtkowq.
4. O6wiadczenie majetkowe dotyczy majqtku w kraju i za gtanicq.
5, O5wiadczenie majqtkowe obejmuje r6wnie2 wierzytelno6ci pienigZne.
6. W czg6ci A o$wiadczenia zawafte sq informacje jawne, w cze6ci B za6 informacje
niejawne dotyczqce adresu zamieszkania skladajqcego o5wiadczenie oraz miejsca
polozenia nieruchomoSci.
czEsc A
TomaszZak,
Ja, ni2ej podpisany ,
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

Utodzony

6,06.1961,

roku w Brzozowie

Zespr>l Szkot w Domaradzu - dyrektor
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)
us tawy z dnta 2l sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dzia\alnoki
gospodarczej przez osoby pelni4ce funkcje pubtczne (pz. U. Nt 106, poz. 679, z 1998 r Nr 113, poz. 715
i Nr 162,po2. 1726, z 1999 r.Nr49,po2.483, z 2000r. Nr 26, poz,306 oraz z 2002 r. Nr I13, poz.984 t
Nr 214, poz. 1806)otaz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz4dzie gminnym pzU. z 2001 r. Nr 142,
po2.1591 otaz z 2002 r.Nt 23, poz.220,Nt 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,po2.127L i Nr 214,
poz. 1806), zgodnie z afi. 24h tej ustawy o6wiadczam, 2e posiadarn wchodz4ce w sklad mal2efiskrej
wsp6lno6ci maj4tkowej lub stanowi4ce m6j maj4tek odtEbnyr
t.
Zasoby pieniE2ne:
- 6rodki pieniq2ne zgromadzone w walucie poiskiej; 42 000 zI. - mai2efiska wsp6Jno66 maj4tkow4
- (rodhi pieniq2ne zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy
- papiery warto6ciowe: nie dotyczy
na kwotE: nie dotyczy

po zapoznanlu siq z przepisami

[.
1. Dom o powierz chni:, 144 m4 o wartoicir 350 000 z].
tytul prawny: mal2eriska wsp6lno66 maj4tkow4
2, Mieszkanie o powierzchni: nie dotyczy mz, o warto6ci: nie dotyczy. q/tu+ prawny: nie dotyczy

3. Gospodarstwo tolne:
rodzaj gospodarstwa: nie dotyczy, powierzchnia:nie dotyczy
o warto6ci: nie dotyczy
rodzaj zabtdowy: nie dotyczy
tytul pravmy: nie cloryczy
Z tego tytulu osi4gr.r4lem w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokosci: nie dotyczy

4. Inne nieruchomo6ci:

po$/iezclrnia:

dziatrka

m 1404/62 o pow.0.0516 ha

o wartodci: J0 00021,
rytul prawny: malieiska wsp61no66 maj4thow4

ilt.
Posiadarn udzialy w sp6lkach handlowyrh - nalezy poda(. )'czbe i emitenta udzia l6w: nie dotyczy
udzialy te stanowi4 pahiet wiEkszy niL 10ak udztalow w sp61ce: nie dotyczy
Z
\rtulu osi4gn4lem w roku ubieglym doch6d w vysoko(ci: nie doqrczy.
-tego

tv.

Posiadam akcje w sp6lkach handlowych - nale2y poda6 JiczbE i emitenta akcji; nie dotyczy
akcje te stanowi4 pakiet wiEkszy ni2 10% akcji w sp6lce: nie doq,czy
Z tego tytulu osi4gn4lem w roku ubieglym doch6d w wysokoici: nie doq,czy

V.
Nabylem (nabyl m6j mal2onek, z wyl4czeniern mienia ptz,ynaleinego do jego maj4tku odrgbnego) od
SkatbuPadstwa, innej padstwowej osoby prawnej, jednort.k ,n*orr4d., teryiodalnego, ich ,*aria- f"f,
od komunalnejosoby prawnej nast€puj4ce mienie, kt6re podlegaio zbyciu w drodze"przetargu - nale2y
poda6 opis mienia i datq nabycia, od kogo: nie dotyczy

u.
l Prowadzg

dzialalno66 gospodatcz4(nale|y podai formE pram4 i przedmiot dzialarno6ci): nie dotyczy
- osobidcie: nie dotyczy
- wsp6lnie z innymi osobami: nie dotyczy
Z tego tytulu osi4gn4lem w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokoScr: nie dotyczy
2. Zanqdzam dznlalno6ci4 gospodarcz4 lub jestem przedstawicieiem pelnomocnikiem iakrej dzia\alno1ci
(nale2ypoda6 formE pmwn4 i przedmiot dzialalno6ci): nie dot:1czy
- osobi6cie: nie dotvczv
- wsp6lnie z innymi osobami : nie dotyczy

Z tego rytulu osi4gn4tem w rohu ubieglyrn doch6d w wysoko6ci: nie doq,czy

vil.

1. W sp6lkach handlowych (nazwa, siedziba sp6lki): nie dotyczy
- jestem czlonkiem zarz4du (od kiedy): nie dotyczy
r jestem czlonkiem rady nadzotczej (od kiedy): nie dotyczy
- jestem czlonkiem komisji rewizfnej (od kiedy): nie dotyczy

Z tego tytulu osi4gfl4lem w roku ubieglym doch6d w wysoko6ci: nie dotyczy
2. W sp6ldzielniach: nie dotyczy
- jestem czlonkiem zarz4du (od kiedy): nie dotyczy.
- jestem cztonkiem ndy nadzorczejt (od kiedy): nie doryczy

- jestern czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie doryczy
Z tego tytulu osi4gn4lem w roku ubieglym doch6d w wysokoici; nie dotyczy
3. W fundacjach ptowadz4cych dzialalno66 gospodatczE nie d.otsJczy
- jestan czlonkiern zatz4du (od kiedy): nie dotyczy
- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy
- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy
Z tego tytulu osi4gn4lem w roku ubieglyra doch6d w wysoko5ci: nie doq,czy

vilt.

Inne. dochody osi4gane z tytulu zatrudnier.ia lub innej dzialalno6ci zarobkowej lub zajp(, z podaniem kwot
uzyskiwanych z kazdego tytulu: od 01.01,2015 r. do 10,09.2015 r.
Wynagrodzenie z tytulu pfacy brutto-Dyr. Gimnazjum w Domaradzu: 32l,Z2,54zt.
Mal2onki i m6j doch6d brutto z tytulu naleino6ci ze stosunku pucy, prawa autorskie
umowy zlecenia i umowy o dzietro: 47 820,002t.
q/tul prawny: matr2efrska wsp6lno66 maj4tkow4.

IX,
Sktadniki mrema ruchomego o warto6ci powlzej 10,000 zloq,ch (w przypadku pojazd6w mechanicznych
nale2y poda6 markg, model i rok ptodukcjr):
Subaru Impreza 2008 rok
Suzuki Swift 200'/ tok,
tytul pra\4ry: mal2eriska wsp6lno66 maj4tkow4

X' zot:owiqzania pienig2ne o warto6ci powyiej 70.000 zlotych, w tym zaci4gnigte kredyty i po2yczki oraz
warunki, najakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z
lawm zdarzeniem, w jakiej wysoko(ci): nie
dotJczy.

czEsc

B

Adtes zamieszkania osoby skladaj4cej o6wiadczenie: 36-200 Brzoz6w ul. 1000lecia 98A
Miejsce polozenia nieruchomo6ci wymienionych:
w cz96ci II A punkcie 1 (adres): 36-200 Btzoz6w ul. 1000-lecia 98A
w czqSci II A punkcie 2 (adres): nie dotyczy
w czp6ci IIA punkcie 3 (adres): nie dotyczy
w czE6ci II A punkcie 4 (adres): 36-200 Brzoz6w ul. 1000lecia 9BA

Powyisze o(wiadczenie skladam 6wiadomy, i2 na podstawie art. 233 $ 1 I(odeksu karnego za podanie
nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia woino(ci,

Brzoz6w, 10.09.201,5
(miejscowo66, data)
r Niewla6ciwe skre6lii.
zNie dotyczy dzialalnodci wytw6rczej w rolnictwie w zakresie
produircji rodLinnej i zwierzgcej, w formie i zakresie
gospodarstwa todzinnego.
r Nie dotyczy rad nadzotczych sp6tdzielni mieszkaniowych.

(podpis)

