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Uwaga:

1. Osoba składająca oŚwiadczenie obowiązana jest do zgodrrego z
prawdą, starannego i zupełnego w}lpełnienia każdej z rrrbryk.
2. ileżeli p,oszczególne rr:lrryki nie znajdują w konkretnlrm
przlrpadku zastosowania. , laLeży wpisaó ''nie dotyczy'l.
3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest okreś]-ió
przynależnośó poszczegóJ-nych składrrików majątkowych,
dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i najątku
objętego małżeńską wspóJ-nością majątkową.
4. Oświadczeniemajątkowe dotyczy najątku w kraju i za granicą.
5. Oświadczeniemajątkowe obejmuje również wierzytelności
pieniężne.
6. W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w
części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu
zamieszkania skł,adającego oświadczenie oraz niejsca
położenia nieruchomości .

czĄŚc A

Jd, nizej podpisany (a),
urodzony{a} 1 września 1957r

MAREK ZDI'NEK....

(imiona i nazwisko
oraz nazwisko rodowe)

Urząd Gminy w Gołuchowie

Wój

.....I

t

(miejsce zaLrudnienia, stanowisko lub funkcja)
po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 2! sierpnia 7997
r. o ograniczeniu prowadzenia dztałalnościgospodarcze) przez
osoby pełniące funkcj e publiczne (Dz . U. Nr !06 | poz . 61 g, z
1998 r. Nr 113, Poz. 715 i Nr 162, Poz. I!26, Z t9g9 r. Nr 49,
poz. Ą83, z 2000 T. Nr 26, poz. 306 oTaz z 2002 I. Nr 113, poz.
98Ą i Nr 2I4, poz. 1806) oTaz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
Samorządzte gminnym (Dz. U. z 200I r. Nr 742, poz. 1591 oraz z
2002 r- Nr 23, Poz. 220, Nr 62, Poz. 558, Nr 113, Poz. gB4| Nr
153, poz. 7277 i Nr 2t4, poz. 1806), zgodnie z art. 24]n tej
ustawy oŚwiadczam, że posiadam wchodzące w skład maŁżenskiej
wspó]-ności ma j ątkowe j lub stanowiące mó j ma j ątek odrębny:

I.

Zasoby pienięzne:

środki pienięzne zgromadzone w walucie polskiej
małzeńska wspólność majątkowa;
6503r 15 zł
l6962t,83 zł -wartośćposiadanych jednostek uczestnictwa
w funduszach małżeńska wspólność majątkowa
:

środki pienięzne zgromadzone w walucie obcej:
papiery wartościowe:
::: :::::::..:
II.
1.

:::

:,;;,-;;;;;,

:::::::::::::::::::::::::::::::

:

o powieTzchni: ......150 frZ, o wartości: 25O tys .zŁ....
tytuł prawny: małzeńska wspóIność majątkowa. . . . . . . .
2. Mieszkanie o powieTzchni: ..
. ITIZ, o wartości: ..
tytuł prawny: nie dotyczy.......
........
.......
3. Gospodarstwo ro}ne:
rodza1 gospodarstwa: . .
powj- eTzchnia:
o wartości: nie dotyczy...
....
rodzaj zabudowy:
Dom

tytuł prawny:

Ą

.

Z tego tytuŁu osiągn ąłem(ęŁam) w roku ubiegłym przychód
dochód w wysokości:
Inne nieruchomości:

i

eTzchnia: qaraż o pow . ĄOmz;
dztaŁka o pow. 0r2Oha zabudowana budynkiem z pkt.1

powi

o wartości: garaż Ą2tys.zł; dzlaŁka 140tys .zł.
tytuł prawny: garaż

małzeńska wspólność majątkowa; działka0, 1Oha ma}zeńska wspólność maj ątkowa , O ,1Oha maj ątek odrębny

III.

Posiadam udziały w spÓłkach handlowych należy podać Iiczbę i
emitenta udziaŁów:
Nie dotyezy...
....
........

udziały te stanowią pakiet większy n:-ż 10E udziałów w spółce:
Z tego tytułu osiągnąłem{ęł,,am|w roku ubiegłym dochód w

wysokości:

Iv.

Posiadam akcje w spóŁkach handlowych
emitenta akcj i:

należy podać liczbę i

Nie dotyczy...
akc j

...o

e te stanowią pakiet większy n:-ż ]_0% akcj i w spółce:

Z tego tytułu osiągnąłem{ęłam)-,w roku ubiegłym dochód

wysokości:

w

v.

fi+ (nabyŁ mój małzonek, z wyłączeniem mienia
przynaleznego do jego majątku odrębnego) od Skarbu Państwa,
innej państwowej osoby prawnej , j ednostek samorządu
terytorialnego, ich zwlązków lub od komunalnej osoby prawn e ]
następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze przeta rgu
nalezy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo:

Nabyłem{

vI
1

.

. Prowadzę d,ztała]-nośćgospod arczą2
prawną i przedmiot dzlałalności
Nie dotyczy...
......
osobiście

(nal

eży podać formę

)

wspólnie z innymi osobami
Z tego tytułu osiągnąłem trr| w roku ubiegłym przychód
i dochód w wysokości:
2. Zarządzam dzlałalnością gospodarczą lub jestem
przedstawicie]_em pełnomocnikiem takiej dztałalności (nalezy
podać formę prawną i przedmiot dztałalności)
:

osobiście
wspó]nie z innymi osobami

Z tego tytułu osiągnąłem{ęłamtw roku ubiegłym dochód

w wysokości:

VII .
1 . W spółkach handlowych (nazwa, siedziba

Nie dotyczy. ..
jestem czŁonkiem zarządu (od kiedy)

spółki

)

:

:

jestem czŁonkiem rady nadzorcze) (od kiedy)

:

jestem czŁonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy)

:

Z tego tytułu osiągnąłem{ęłtm}w roku ubiegłym dochód

2.

w wysokości:
W spół dz:-elniach:

Nie dotyezy...

....

...-

jestem czŁonkiem zarządu (od kiedy)

--..
:

jestem czŁonkiem rady nadzorcze)3 (od kiedy)
j

estem czŁonkiem komis j i rewi zyj nej

(

:

oO kiedy)

:

Z tego tytu łu osiągnąłem{ęłtm}w roku ubiegłym dochód

wysokości:

3.

w

fundacjach prowadzących dzlałalnośćgospodarcząi
Nie dotyczy. ..
W

jestem czŁonkiem zaTządu (od kiedy):
jestem czŁonkiem rady nadzorczej (od kiedy)

:

jestem czŁonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy)

:

Z tego tytu łu osią9nąłem*ęłarr|,w roku ubiegłym dochód

wysokości:

VIII.

w

Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej
działalnościzarobkowej lub zalęć, z podaniem kwot uzyskiwanych
z kazdego tytuŁu: 84793,'l2zŁ wynagrodzenie ze stosunku pracy

mał zeńska

wspólność maj ątkowa;

Ix.
Składniki mienia ruchomego o wartości powyzej 10.000 złotych (w
przypadku pojazdów mechanicznych należy podać markę, modeI i
rok produkcji) : samochód osobowy Renault Megane -rocznik 2001wartość17tys. zł
małzeńska wspólnośćmaj ątkowa; samochód
osobowy Chavrolet AVEO rocznik 201-0 wartość 1 9tys . zŁ
mał zeńs ka wspólnośćmaj ątkowa .
x.
Zobowiązania pienięzne o wartości powyzej 10.000 złoLych I w tym
zaclągnięte kredyty i pożyczkt oraz warunki, na jakich zostaŁy
udz ielone (wobec kogo, w zwtązku z j akim zdarzen j_em, w j akie j
wysokości )

Nie dotyczy.

.

.

