OSWIADCZENIE MAJ"TKOWE

-&Fa;!-osoby wydaj"tcej decyzje administracyjne w imieniu w6jta 1

Windyki, dnia 28 kwietnia 2014 r.
(miejscowosc)

Uwaga:

1. Osoba skfadaj"tca oswiadczenie obowi"tzana jest do zgodnego z prawd"t, starannego i zupelnego wypefnie
nia kazdej z rubryk.
2.

Jezeli poszczeg61ne rubryki nie znajduj"t w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy wpisac "nie doty
czy".

3.

Osoba skladaj"tca oswiadczenie obowi"tzana jest okreslic przynaleznosc poszczeg61nych skladnik6w maj"tt
kowych, dochod6w i zobowi"tzan do maj"ttku odr~bnego i maj"ttku obj~tego maaensk"t wsp6lnosci"t ma
j"ttkow"t.

4.

Oswiadczenie maj"ttkowe dotyczy maj"ttku w kraju i za granic"t.

5.

Oswiadczenie maj"ttkowe obejmuje r6wniez wierzytelnosci

6.

W cz~sci A oswiadczenia zawarte s"t informacje jawne, w cz~sci B zas informacje niejawne dotycz"tce adre
su zamieszkania skladaj"tcego oswiadczenie oraz miejsca polozenia nieruchomosci.

pieni~zne.

cz~sc A
Ja, nizej podpisany(a), Mariusz G~bala,
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rod owe )

urodzony(a) 20.01.1974 r. w Mtawie
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 dziafalnosci go
spodarczej przez osoby pefniqce funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz. 679, z 1998 r. Nr 113, poz. 715 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, poz.1806) oraz
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzqdzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 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. 24h tej ustawy
oswiadczam, ze posiadam wchodzqce w skfad mafZenskiej wsp61nosci majqtkowej lub stanowiqce m6j majatek
odr~bny:

I.
Zasoby pieni~zne:
-

srodki pieni~zne gromadzone w walucie polskiej: 26.000 zt - Mattenska wspolnosc majqtkowa

-

srodki pieni~tne gromadzone w walucie obcej: Nie dotyczy

-

papiery wartosciowe: Nie dotyczy
na kwot~:

II.
2

1. Dom 0 powierzchni: 229 m , 0 wartosci: 220.000 zt tytuf prawny: Akt notarialny 5189/2003
Mafzenska wsp61nosc majatkowa
2. Mieszkanie 0 powierzchni: Nie dotyczy m

2

, 0

wartosci:

tytut prawny:

3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: Nie dotyczy, powierzchnia:
o wartosci:
rodzaj zabudowy:
tytut prawny:
Z tego tytutu osiqgnqtem(~am) w roku ubiegtym przycMd i docMd w wysokosci:

4. Inne nieruchomosci:
powierzchnia: Nie dotyczy
o wartosci:
tytUf prawny:
III.

Posiadam udziaty w sp6tkach handlowych -

nalezy podac

liczb~

i emitenta udziat6w:

Nie dotyczy
udziaty te stanowiq pakiet wi~kszy niz 10% udziaf6w w sp6tce:
Z tego tytutu

osiqgnqtem(~fam)

w roku ubiegtym doc hod w wysokosci:

IV.

Posiadam akcje w spofkach handlowych

nalezy podac

liczb~

i emitenta akcji:

Nie dotyczy
akcje te stanowiq pakiet wi~kszy niz 10% akcji w spotce:
Z tego tytutu

osiqgnq+em(~fam}

w roku ubiegtym doch6d w wysokosci:

V.
Nabytem(am) (nabyt m6j mafzonek, z wytqczeniem mienia przynaleznego do jego majqtku odr~bnego) od Skar
bu Panstwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu terytorialnego, ich zwiqzkow lub od ko
munalnej osoby prawnej nast~pujqce mienie, ktore podlegafo zbyciu w drodze przetargu - nalezy podac opis
mienia i dat~ nabycia, od kogo: Nie dotyczy
VI.

1. Prowadz~ dziafalnosc gospodarczq2 (nalezy podac form~ prawnq i przedmiot dziatalnosci): Nie dotyczy
osobiscie
wsp61nie z innymi osobami
Z tego tytUfU

osiqgnqtem(~tam)

w roku ubiegtym przych6d i doch6d w wysokosci:

2. Zarzqdzam dZiafalnosciq gospodarczq lub jestem przedstawicielem, petnomocnikiem takiej dziatalnosci
(nalezy podac

form~

prawnq i przedmiot dziatalnosci): Nie dotyczy

osobiscie
wsp61nie z innymi osobami
Z tego tytUfU

osiqgnqtem(~fam)

w roku ubieg+ym doc hod w wysokosci:

VII.
1. W spo+kach handlowych (nazwa, siedziba spofki): Nie dotyczy

jestem cztonkiem zarzqdu (od kiedy):
- jestem cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy):
- jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):
Z tego tytutu

osiqgnqtem(~tam)

w roku ubiegtym doch6d w wysokosci:

2. W Sp6fdzielniach:
Nie dotyczy
- jestem cZfonkiem zarzqdu (od kiedy):
- jestem cztonkiem rady nadzorczej3 (od kiedy):
- jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):
Z tego tytutu osiqgnqtem(~+am) w roku ubiegfym doch6d w wysokosci:

3. W fundacjach prowadzqcych dziaialnosc gospodarczq:
Nie dotyczy
- jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy)
jestem czionkiem rady nadzorczeJ (od kiedy)
- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy)
Z tego tytulu

osiqgnqjem(~iam)

w roku ubieglym doch6d w wysokosci

VIII.
Inne dochody osiqgane z tytuiu zatrudnienia lub innej dzialalnosci zarobkowej lub zaj~c, z podaniem kwot
uzyskiwanych z kazdego tytulu: Urzqd Gminy Wieczfnia Koscielna zatrudnienie - 75.601,38 zj
Starostwo Powiatowe w Miawie - dieta czlonka zarzqdu 23.317,32 zl
IX.

Skladniki mienia ruchomego 0 wartosci powyzej 10 000 ziotych (w przypadku pojazd6w mechanicznych nalezy
podac mark~, model i rok produkcji): Nie dotyczy

X.
ZObowiqzania pieni~zne 0 wartosci powyzej 10 000 zlotych, w tym zaciqgni~te kredyty i pozyczki oraz warunki,
na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z Jakim zdarzeniem, w jakiej wysokosci) Nie dotyczy

Powyzsze oswiadczenie sktadam 8wiadomy(a). it na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie nie
prawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnosci.

Windyki, 28 kwietnia 2014 r.
(miejscowosc, data)

Niewiasciwe skreslic.
Nie dotyczy dzialalnosci wytw6rczej w rolnictwie w zakresie produkcji roslinnej i zwierzEi!cej. w formie i zakresie gospodar
stwa rodzinnego.
3 Nie dotyczy rad nadzorczych sp61dzielni mieszkaniowych.
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