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OSWIADCZENIE MAJATKOWE na zakoficzenie kadencji
w6jta, zastgpcy w6jta, sekretarza gminy, skarbnika gminy,
kierownika iednostki organizacvinei qminv,
i czlonka organu zarzqdzajqcego gminnq osobE prawnE oraz osoby
wydajqcej decyzje
administracyjne w imieniu wojtar
Btzoz6w, dnia 31.08.2015. 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 skladajqca oSwiadczenie obowiqzana jest okreSlic przynaleznoSc poszczeg6lnych
skladnik6w majqtkowych, dochod6w izobowiqzaf do majqtku odrQbnego i majqtku objetego
malZehskq wsp6lnoSciq majqtkowq.
4. O6wiadczenie majqtkowe dotyczy majqtku w kraju iza granicq.
5. O5wiadczenie majqtkowe obejmuje r6wnie2 wierzytelno5ci pieniq2ne.
6. W czq$;ci A oSwiadczenia zawafte sq informacje jawne, w czQ5ci B za5 rnformacje
niejawne dotyczqce adresu zamieszkania skladajqcego o5wiadczenie oraz miejsca
polozenia nieruchomoSci.
czEsc A
I omasz f.,
LaR,
Ja, ni2ej podpisany ,
(imior.r r r,rzu:sko or:.rz n.rzwlsko rodoweT

Urodzony

6.06.1967

toku w Btzozowie

Gimnazium w Domatadzu - dvrektor
(miej s ce zatrudnienia, stanowisko lub funkcj a)

po zapoznan\t sig z przepisami ustawy z

dmtL 2L sierpnia 1997 r, o ograniczeniu prowadzenia dzialalno(ci
gospodarczej ptzez osoby pelui4ce funkcje publiczne (Dz. U. Nt 106, poz. 679, z 1998 r. Nr 113, poz. 715
i Nr 162,po2. 1126, z 1999 t.Nt 49, poz.483,z 2000 r. Nr 26, poz.306 otaz z 2002 r. Nt 113, poz,984 t
Nr 214, poz. 1806)oraz ustawy z duia 8 matca 1990 r. o satnotz4dzie gminnym pzU. z 2001 r. Nr 142,
po2.1591 otaz z 2402 rNt 23, po2.220, Nr 62, poz, 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 iNr 21.4,
poz. 1806), zgodnie z
tq ustawy o(wiadczam,2e posiadam wchodz4ce w sklad mal2eriskiej
^ft.24h
wsp6lno(ci maj4tkowej lub stanowi4ce m6j rnaj4tek oclrEbrry:

t.

Zasoby pieniq2ne:
- (rodki pieniE2ne zgromadzone w walucie polskiej: 42 000 z\. - mal2eiska wsp6Jno66 rnaj4tkow4
- (rodhi pienipine zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy
- papiery watto6ciowe: nie dotyczy
ha lae^rF nie rlntrrezr,

il.
1. Dom o powierzchni: 144 mz, o warto6ci: 350 000 zl.
tytul ptawny: mal2efiska wsp61no66 rnaj4tkowa
2. Mieszkauie o powierzchni: nie doqrczy mz, o warto6ci: nie dotyczy. tytul prawny: nie dotyczy
3. Gospodatstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: nie dotyczy, powierzchniarnie doq'czy

^ *-"r^".i

^1. A^t-,.-rodzaj zabudowy: nie dotyczy
t'r,rl nrer'rnv nie rlntlerw

Z tego tytutru osi4gn4lem w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokosci: nie doryczy
4, Inne nier.rchomo6ci:

powierzchnia: dzialka m 1404/62 o pow.0,0516 ha
o vzatto6ci: 30 00021.
tytul prawny: mal2e6ska wsp6lno66 maj4tkow4

ilt.
Posiadam udzialy w sp6trkach handlowych - nale2y poda6 Jiczbg i emitenta udzial6w: nie dotyczy
udziatry te stanowi4 pakiet wiEkszy nii |\a/o udzialow w sp6lce: nie dotyczy
Z_tego tytulu osi€n4lem w roku ubieglym doch6d w wyioko(ci: nie dtryczy.

tv.

Posiadam akcje w sp6lhach handlowy ch - nale2y podat.Itczbg i emitenta akcji: nie doryczy
akcje te stanowi4 pakret wiEkszy ni2 10% akcji w sp6lce: nie doryczy
Z tego tytulu osi4gnAlem w roku ubieglym doch6d w wysokodci; nie dotyczy

Nabylem (nabyl m6j malzonek, z wyt4czeniem mienia ptzynale2nego do jego maj4tku odrgbnego) od
SkatbuPads.twa, innej pafrstwowej osoby prawnej, jednoit"k ,u-orrf,du teryiorialnego, ich
,-i#6* fuU
od komunalnejosoby prawnej nastgpuj4ce mienie, kt6re podlegalo zbyciu w dtodzelrzetatgu -'121.2,
poda6 opis mienia i datg nabycia, od kogo: nie dotyczy

vt.
1. ProwadzE dzialalno66 gospodatczq(p.aIezy poda6 formq prawn4 i p rzedmiot dzta\alnodci);
nie dotyczy
- osobi6cie: nie dotyczy
- wsp6lnie z innymi osobanri: nie doqrczy
Z tego tytulu osi4gn4tem w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokodci: nie doryczy

2' Zztz4dzam dznlalno6ci4 gospodatcz4lub jestem przedstawicielem pelnomocnikiem iakrej dzialalnodci
(nale21poda6 formg ptawn4 i przedmiot dzialalno(ci): nie dotyczy
- osobi6cie: nie dotyczy
- wsp6lnie z innymi osobani : nie dotyczy
Z.tego tytutru osi4gn4trem w roku ubieglym doch6d w wysokodci: nie dotyczy

vil.

1. W sp6lkach handiowych (nazwa, siedziba sp6lki): nie dotyczy
- jestem czlonkiern zarz4du (od kiedy): nie dotyczy
- jestem czlonkiem rady nadzotczej (od kiedy): nie dotyczy
- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie doq,czy
Z tego tytulu osi4gn4lem w roku ubiegll'rn doch6d w wysoko{ci: nie dotyczy
2, W sp6trdzielniach: nie dotyczy
- jestem cztronkiem zarz4du (od kiedy): nie dotyczy.
- jesten czlonkiem ndy nadzotczejt (od kiedy): nie dotyczy
- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy)r nie doryczy
Z tego tynrlu osiqgn4trem w roku ubieglym doch6d w urysokodci: nie dotyczy
3, W fundacjach prowadz4cych dzialalno(i gospodatczE nie dolJczy
- jestem czlonkiem zarz4du (od kredy): nie dotyczy
- jestem czlonkiem tady nadzorczel (od kiedy)r nie dotyczy
- jesrem czionkiem korn.rsji rewrzfnej tod lcedy;: nie doryczy
Z-tego tytulu osi4gn4trem w roku ubieglym dochod w wysoko6cir nie dotyczy

vil.

Inne dochody osi4gane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnoici zarobkowej lub zajp6, z podaniem kwot
uzyskiwanych z ka2dego tytulu: od 01.01.2015 r. do 31.08.2015 r.
Wynagrodzenie z tytulu pracy bfttto-Dyr. Gimnazjum w Domaradzu: 49 ,122,542t.
Mai2onki i m6j doch6d brutto z tytulu naie2no6ci ze stosunku pmcy, prawa autorskie
utr.rowy zlecenia

i umowy o dzielo: 45 820,0021.

tytul pfawny malZeiska wsp61no66 maj4tkow4

tx.
Skladniki mienia ruchomego o wartodci powy2ej 10.000 zlotych (w przypadku pojazd6w mechanicznych
nale2y poda6 markg, model i rok produkcji):
Subaru Impreza 2008 rok
Suzuki Sv'rft 2Q07 rok,
tytu] piawnyr mal2eiska wsp61no56 maj4tkow4

x' zobovilzania pieniE2ne o warto6ci powy2ej 10.000 zlo{ch, w tym zaci4gnigte kredyty i pozyczh,t oraz
watunki, najakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwi qzku z jakjm zdarzeniem, w jakiej vysolo6ci); nie
doryczy.

czEsc

B

Adres zamieszkania osoby skladaj4cej o(wiadczenie: 36-200 Brzoz6w

ll.

1000lecia 9gA

Miejsce polo2enia nieruchomo6ci wymienionych:
w czE6ci II A punkcie 1 (adres): 36-200 Brzoz6w :ul. 1000lecia 98A
w czq6ci II A punkcie 2 (adres): nie dotyczy
w czE6ci II A punkcie 3 (adres): nie dotyczy
w cz96ci II A punkcie 4 (adres): 36-200 Btzoz6w ul. 1000lecia 98A

?owyisze odwiadczenie skladam jwiadomy, i2 na podstawie art. 233 1 l{odeksu kamego za podanie
$
nieprawdy lub zata'jenle pr^wdy gtozi kata pozbawtenia wolno6ci.

8r2o26w,31,08.2,0!5
(trriejscowo66, data)
r Niewla6ciwe skre5t6.
zNie dotyczy dzialalno6ci wytw6tczej .rr rolnictwie w zakresie
produkcji rodLnnej i zwierzgcej, w formie i zakresie
gospodarstwa rodzinnego.
r Nie dotyczy rad nadzorczych sp6ldzietni mieszkaniowych.

