- - -ffit^F:--==-:-_--:
ui.S[
rpł

oŚW|AĘzE I\!|
E M4J4rT.roI,E
raonegogmrny

\

Zielonki.dnia 18.09.2014
r.
(miBjsco'łość)

Uwagai
1. osoba skl.dającaoświadczen|.
obowiąfanajest do zgodnegoz prawdą,stalannegoi zttpełnego
wypolnienia każdejz.ubryk.
2. JeżÓliposzcz6góln6.ubryki nie znaiduiąw konkretnympr'ypadkuza9tosowanla'na|eżywp|sać Ę-g9Ł
czu",
jest okreś||ć
pżyna|eżność
poszczegó|nychskładn|kówmająt.
3' osoba składająca
ośwladczenie
obow|ążana
kowych' dochodów l zobowiązańdo majątkuodĘbnego I majątkuoblętegomalżeńskąwsŃlnością ma.
jątkową
4. ośw|adczen|e
o stan|emajątko|vymdotyczy maiątkuw kraiu i za granicą
pieniężne.
5. oŚw|adczenieo stan|emajątkowym
obeJmujeównież wierzyte|ności
6. w częściA ośw|adczenia
zawańesą lnformaciejawne'w częściB zaś|nfolmacjeniejawnedotycząceadre.
polożen|a
su z.mieazkan|.składającogo
oraz mieiśca
nieruchomŃc|.
oświadcfenle

czĘśÓA
Ja' niżejpodpisany(a)'
Ga|araTadeusz

(.mionai nażwiskooraz nazlv'skofodolve)

(Niemcy)
urodzony(a)
27 maja1946r.wWildfedzhen
EmeM

(mi.iscezatrudnisnia'
stanowisko
|ubfunĘa)

po zapoznaniusię z przepisamiustawyz dnia 8 marc€ 1990.. o samorządziegminnym(Dz'U.z 2001 |' Nr 142,
poz. 1591oŻzz2002 r. Nr 23, poz.220,Nr 62, poz.558,Nr 113,poz.984,Nr 153,po2.1271i Nr 214,poz. 1806),
że posiadamwchodzącew składmałżeńskiej
wspó|noŚcim€ j ątkowej
zgodniez ań' 24h tej ustawyoświadczam'
lub stanowiącemój majątekodrębny:

t.
zasobypieniężne:
- środkipieniężne
polskiejI
gromadzone
wwa|ucie
niedotyczy
- środkipieniężne
gromadzone
wwa|ucie
obcej:niedotycfy
- papiery
wańoŚciowe:
niedotyczy
na kwotę:
.
1' Domo powierfchni:
nie dotyczym,, o wartości:
nie dotyczy
tytułprawny|niedotyczy
3o.ooozł'
2' Mieszkanieo powie.zchni:
56'9 m2'o wańości:
tytu|prawny:własność
3. Gospodarstlvorolnel
rodfajgospodarstwa| nie dotyczy, powieżchnia: niedotyczy
o wańoŚci: nie dotyczy
rodzajzabudowyr nie dotyczy
tytułprawny: nie dotyczy
w roku ubieg|ympŻychód i dochód w wysokości: nie dotyczy
z tego tytu|uosiągnąłem(ętam)
4. InnenjeruchomoŚci:
powierzchnia:niedotyczy
o wańości: nie dotycfy
tytułprawny| nie dotyczy

t.
z udziałemgminnychosób prawnych|ub przedsiębiorców'
w któ1. Posiadamudziaływ spółkachhand|owych
osoby- na|eżypodać|iczĘ i emitentaudziałówj
rychuczestniczątakie
niedotyczy
w spółce: niedotyczy
udziały
te stanowiąpakietwiększyniż1070udz.ałów
w rokuubiegłym
dochódw Wysokości:nle dotyczy
z tegotytułu
osiągnąłem(ęłam)
- na|eżypodaćliczbęi emitentaudziałów: nie dotyczy
2- Posiadamudziały
w innychspÓłkachhand|owych
dochódwwysokoŚci: nie dotyczy
z tego\^ułuosiągnąłem(ęłam)
w rokuubiegłym

tv.
1' Posiadamakcje w spółkachhand|owychf udziałemgminnychosób prawnych|ub pżedsiębiorców.w któ.
rych uczestniczątakie osoby - na|eżypodać|iczĘ i em.tentaakcji:
naedotyczy
akcjote stanowiąpakietwięksfyniż10%akcjiwspółce: nie dotyczy
w rokuubiegłym
dochódw Wysokości:nie dotyczy
z tegotytułu
osiągnąłem(ęłam)
- na|eży
podać|iczbęi emitentaakcji| nie dotyczy
2' Posiadamakcjew.nnychspółkachhand|owych
z tego!^-Jłu
osiągnąłem(ęłam)
w rokuubiegłym
dochódw wysokości:nie dotyczy
(nabyłmój małżonek'
z wyłączeniem
mieniapŻynależnego
do jego majątkuodrębnego)od skar.
Nabyłem(am)
ich związkówlub od komu.
bu Państwa'|nnejpaństwowejosoby prawnej,jednosteksamoęąduterytorialnego'
zbyciuw drodzepŻetargu- na|eżypodaćopis mie.
na|nejosoby prawnejnastępującemienje'które podlegało
nia idatę nabycia,od kogo: n.edotyczy

vt.
podaćformęprawnąi przedmiotdziałalnoŚci):niedotyczy
gospodarczą(na|eży
1. Prowadzędziała|noŚć
- osobiścjenie dotyczy
-

wspó|niez innymiosobami niedotyczy

w rokuubiegłym
dochódw wysokoŚci: nie dotycfy
z tegovtułuosiągnąłem(ęłam)
(na.
gospodarcfą|ubjestem pŻedstawicie|em
pełnomocnikiem
takiejdziałalności
2. zaŻądzam działahością
niedotycfy
|eżypodaćformęprawnąiprzedmiotdziała|ności):
- osobiścienie dotyczy
-

wspó|niez innymiosobami nie dotycfy

w rokuubiegłym
z tegotytułu
osiągnąłem(ęłam)
dochódw wysokości|nie dotyczy

v.
(nazwa,siedzibaspółki): niedotyczy
W spółKachhandtowych
_jestem członkiem
zaeądu (odkiedy): niedotyczy
-jestem członkiem
radynadzorczej(od kiedy): niedotyczy
-jestem członkiem
(od kiedy): nie dotyczy
komisjirewizyjnej
pŻychódi dochódw Wysokości:nle dotyczy
w rokuubiegłym
osiągnąłem(ęłam)
z tegotytułu

vl .
kwot!zyzarobkowej
Iubzajęć,z podaniem
f tytułu
fatrudnienia
Iubinnejdziałahości
Innedochody
osiągane
radnego
3.200zł'
9.921'602|.(
netto)
z tyfufu
emeMury'z funkcjipełnienia
skiwanych
z kaŹdego
tytułu:

tx.
powyżej10 000 złotych(w p|zypadkupojafdów mechanicznychna|eży
składnikimieniaruchomegoo wartości
podaćmaĘ' mode|i rok produkcji):Vo|skwagenBora-osobowy,20o1r'

q

I

x.
powyżej10 000 złotych,w tyrnzaciągniętekredytyi pożyczkio|az Warunki,
zobo/ią.ania pienĘżneo wartości
najak|chzostałyudzie|one(woĘc kogo.tłfw|ąlkuz Jakimzdarzeniem'w.iakb.iwysokości):niedotyczy

czĘśćB
Adreszamieszkaniaosobysk|adaiąc€loŚwiadczenie:
Miejscepobżenianieruchorności
wymien|onych
w punkcie||części
A (adres):
'1.

2.

4. nledotyczy

Povi/rższe
ośwhdczenie
ż na podstawioart 233 s 1 lGdeksu kamęgoza podanignie.
składamświadomy(a)'
praMy |ubzatajenieprawdygrozikaIapofbawieniawo|noŚcl'

zi€ l onk|18.09.2014r.

(hĘ3.oYrośąftta)

