OSWIADCZENIE MAJf\TKOWE

~ osoby

wydaj'lcej decyzje admlnistracyjne w imieniu w6jta

Windyki, dnia 28 kwietnia 2015 r.
(miejscowosc)

Uwaga:
1.

Osoba skladajilca oswiadczenie obowiilzana Jest do zgodnego z prawdilo starannego I zupetnego wypetnle
nia kai:dej z rubryk.

2.

Jeteli poszczeg61ne rubrykl nle znajdujil w konkretnym przypadku zastosowanla, nalety wplsac "nle dotv
czy".

3.

Osoba skladaj'lca oswladczenle obowlilzana jest okreSlic przynaletnosc poszczeg61nych skladnik6w majilt
kowych, dochod6w I zobowlilzan do majiltku od~bnego I majiltku obj~tego mattenskil wsp61nosclil ma
jiltkoWil·

4.

Oswladczenle maJ'ltkowe dotyczy maj'ltku w kraju I za granicil.

5.

Oswiadczenle majiltkowe obejmuJe r6wniet wierzytelnosci

6.

W cz~sci A oswiadczenla zawarte sillnformacje jawne, w cz~sci B zas informacje niejawne dotyczilce adre
su zamleszkanla skfadajilcego oswladczenle oraz miejsca pototenla nleruchomosci.

pieni~tne.

CZI;SC A
Ja, niiej podpisany(a), Mariusz

G~bala,

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) 20.01.1974 r. w Mtawie
Urz~d

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 dziatalnosci go
spodarczej przez osoby petni~ce funkcje publiczne (Oz. 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 samorz~dzie gminnym (Oz. 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 wchodz~ce w sklad malzenskiej wsp61nosci majl\tkowej lub stanowil\ce m6j majatek
odr~bny:

I.
Zasoby
-

pieni~zne:

srodki pieni~zne gromadzone w walucie polskiej: 33.000 zl

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

papiery wartosciowe: Nie dotyczy
na kwot~:

II.
1. Oom 0 powierzchni: 229 m2, 0 wartosci: 220.000 zl tytul prawny: Akt notarialny 5189/2003
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2. Mieszkanie 0 powierzchni: Nie dotyczy m , 0 wartosci:

tyMprawny:

3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: Nie dotyczy, powierzchnia:
o wartosci:
rodzaj zabudowy:
tytui prawny:
Z tego tytulu osiqgn~lem(~am) w roku ubiegiym przych6d i doch6d w wysokosci:

4. Inne nieruchomosci:
powierzchnia: Nie dotyczy
o wartosci:
tytut prawny:
III.
Posiadam udziaty w sp6tkach handlowych -

nalezy podac liczb~ i emitenta udziat6w:

Nie dotyczy
udziaty te stanowict pakiet wi~kszy nii 10% udziat6w w sp6tce:
Z tego tytutu osict9ncttem(~am) w roku ubiegtym doch6d w wysokosci:

IV.
Posiadam akcje w sp6tkach handlowych -

nalezy podac Iiczb~ i emitenta akcji:

Nie dotyczy
akcje te stanowict pakiet

wi~kszy

nii 10% akcji w sp6tce:

Z tego tytutu osict9ncttem(~am) w roku ubiegtym doch6d w wysokosci:

V.
Nabytem(am) (nabyt m6j mationek, z wytctczeniem mienia przynaleinego do jego majcttku odr~bnego) od Skar
bu Panstwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorzctdu terytorialnego, ich zwictzk6w lub od ko
munalnej osoby prawnej nast~pujctce mienie, kt6re podlegato zbyciu w drodze przetargu - naleiy podac opis
mienia i dat~ nabycia, od kogo: Nie dotyczy

VI.
1. Prowadz~ dziatalnosc gospodarczct2 (naleiy podac form~ prawnct i przedmiot dziatalnosci):
osobiscie Nie dotyczy
-

wsp61nie z innymi osobami

Z tego tytutu

osict9n~em(~tam)

w roku ubiegtym przych6d i doch6d w wysokosci:

2. Zarzctdzam dziatalnoscict gospodarczct lub jestem przedstawicielem, petnomocnikiem takiej dziatalnosci
(naleiy podac

form~

prawnct i przedmiot dziatalnosci): Nie dotyczy

osobiscie
wsp61nie z innymi osobami
Z tego tytutu osict9ncttem(~am) w roku ubiegtym doch6d w wysokosci:
VII.

1. W sp6tkach handlowych (nazwa, siedziba sp6tki): Nie dotyczy
- jestem cztonkiem zarzctdu (od kiedy):
- jestem cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy):
- jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):
Z tego tytutu osict9ncttem(~am) w roku ubiegtym doch6d w wysokosci:

2. W sp6tdzielniach:
Nie dotyczy
- jestem cztonkiem zarzctdu (od kiedy):
- jestem cztonkiem rady nadzorczej3 (od kiedy):
- jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):
Z tego tytutu osict9n~em(~am) w roku ubiegtym doch6d w wysokosci:

3. W fundacjach prowadzqcych dzialalnosc gospodarczq:
Nie dotyczy
- Jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy):
- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):
- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytulu

osiqgnqlem(~am) w roku ubieglym doch6d w wysokosci:

VIII.

Inne dochody osiqgane z tytutu zatrudnienia lub innej dzialalnosci zarobkowej lub zaj~c, z podaniem kwot
uzyskiwanych z kazdego tytulu: Urzqd Gminy Wieczfnia Koscielna - zatrudnienie - 76.343,31 zl
Starostwo Powiatowe w Mlawie - dieta czlonka zarzqdu i voce przewodniczqcego rady powiatu mlawskiego 
22.831,54 zl

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

X.

°

Zobowiqzania pieni~zne
wartosci powyi.ej 10 000 ztotych, 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

Powyisze oswiadczenie sktadam swiadomy(a). ii na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie nie
prawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnosci.

Windyki. 28 kwietnia 2015 r.
(miejscowosc. data)

Niewtasciwe skresli6.
Nie dotyczy dziatalnosci wytw6rczej w rolnictwie w zakresie produkcji roslinnej i zwierz~cej. w formie i zakresie gospodar
stwa rodzinnego.
3 Nie dotyczy rad nadzorczych sp6/dzielni mieszkaniowych.
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