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oŚWnDczENlE MAJĄTKoWE

członka zaządu województwa, skarbnika wojewodztwa, kierownika wojłvodzkiej samonądowej
jednostki organizacyjnej' osoby zaządzającej i czlonka organu zanądzającąo wojewódzką osobą

prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu marszałka województwal

Rudołowice'......, dnia ......27,04,2012..,.,'r'
(miejscotvość)

Uwaoa:
1. osoba składająca oświadczenie obowiąŻana Jost do rgodnego z pnwdł lhrannego i zupełnego wypelnienia

każdei z rubryk
2. Jożell polzcŻególn€ rubryki nie znajdują w konkretnym Prtypadku zastosowanla, należy wpisać

'nie dotyczv".
3. o3oba 3kładająca oświadczenie obowiązana jegt określić prrynależność pGzczególnych gkładników

maiątkovrych' dochodów i zobowiązań do ma|ątku odrębnego i maiątku objętego małłeńsĘ wlpólnością
ma,ątkową.

4. oświadczenie majątkowE dotycey majątku w knju i za granicą.
5. oświadczenie maiątkowe oĘ'muie również wierzytelności pieniężne.
6. W częścl A oświadczenia zawańe są informacje jawne, w części B zaś informacje nielawno dotycząco adrolu

zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejlca położenia nieruchomości'

czĘŚĆ A

Ja, niżej podpisany(a)' ''.....'..''...'''........'.'.'...'.'....GMEGoM MAREK SAWA SAWA
(imiona i nazwisko oIaz nazwisko rodowe)

urodzony(a)..... '.31 '05.1976r... '............ '....... '. w .'..,...........JAROSŁAWIU

".,.,oo 28.02'2o12r DZ|AŁALNoŚc GosPoDARczA WŁAŚctclel .'...RłoHY GMlNY
RoŹWlENlcA" " "' 

ńjqsce ."t,uoni.ni.' .r.nowisko lub funkcja)

po zapoznaniu się z plzepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r' o ograniczeniu prowadzenia dŻałalności gospodarczej pnez osoby pelniąc€

tunkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz. 679, z 1998 r. Nr 113, poz. 715 i Nr 162, poz. 1 126, z 1999 r. Nr 49, poz. 483, z 2000 r. Nr 26, poz. 306
olaz2002 r. Nr 113, wz' 9M i Nr 2'14, poz' 1806) oraz uśa y z dnia 5 czerwca 1998 r' o samorzdle \t/oje,łództwa (Dz. U, z2001r.Nl 142'
poz. 1590 oraz z 2002 r' Nr 23' poz' 220, Nr 62' poz. 558' Nr 153' poz' 1271 i Nr 214' poz.1806)' zgodnie z ań. 27c tej ustawy oświadczam'
że posiadam wchodzące w skład malżońskiej wsŃlności maj4ko,a/€j lub stanowiące mój majątek odIębny:

t.

Zasoby pieniężne:
_ środki pienięŹne zgromadzone w walucie plskiej: .....'.....'..'....'...'..10 000,00.zŁ PLN.
..........'...'.'....'.. .'...''..........'.WsPÓŁvVLAsNoŚĆ_ MAŁŻEŃSKA WsPoLNoŚĆ.''..........'.WsPoŁvVLAsNosc_ MAŁZENsKA WsPoLNosc MAJĄTKoWA..

_ środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej:...'.'............'...'..NlE DoTYcł.........................

na kwotę:

t-,



il.
1. Dom o powiezchni: .NlE DOTYCł m2, o wartości: ..'.....------..'...Muł prawny:

2. Mieszkanie o powiezchni: 72,40m2, o wańości:'l80 000'00 ZŁPLN
Tytuł prawny: WŁASNoŚĆloWE sPÓŁDzlELcZE PMWo Do LolfiLU
WsPoŁWŁAsNoŚÓ - runrŹeŃsxn wsPoLNoTA MAJĄTKoWA
3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: NIE DOTYCZY powiezchnia: .....

o wańości:
rodzaj zabudowy:

tytuł prawny:

Z tego Mułu osiągnąłem(ęlam) w roku ubiegłym pzychÓd i dochÓd w wysokości: '..'NlE DoTYcł
4. lnne nieruchomości:

powiezchnia: .....'......'...'....DzlAŁM 8 AR...... DzlAŁlG 26 AR....
owańości: 10000'00ZŁ PLN 14000'002Ł..PLN
tytuł prawny: ..WsPfu WŁAsN oŚĆ nłnł-ŻeŃsxn wsPÓŁNoTA MAJĄTKoWA..'....

ilt.

Posiadam udziaĘ w spólkach handlowych _ należy podaÓ liczbę i emitenta udziałów:

udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w sŃłce:
.,NIE DOTYCZY

Z tego tytufu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiąłym dochÓd w wysokości: ....'...'.'...NlE DOTYOZY.........

lv.
Posiadam akcje w spólkach handlowych _ należy podać liczbę i emitenta akcji:

......NlE Dowcł

akcje te stanowią pakiet większy niż 10olo akcji w społce:
NlE DoTYcł

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiąlym dochod w wysokości: ..'.....NlE DoTYcł............

V.
Nabylem(am) (nabył mój mafżonek, z wyłączeniem mienia pzynależnego do jego majątku odrębnego) od

Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samoządu terytorialnego, ich związkÓw lub

od komunalne.j osoby prawnej następu.jące mienie, które podlegało zbyciu w drodze pzetargu - naleŹy

podaó opis mienia idatę nabycia, od kogo: ...............'.'..

NlE DoTYCł



vt.
1. Prowadzę działalnośó gospodarcząz. (należy podać formę prawną i pzedmiot działalnoŚci):

.SPMEDAŻ DETALlczNA - zAKoŃczoNA z DN|EM 28'O2'2O11r. .

_ osobiście ......................TAK.

- wspolnie z innymi osobami ...........,..........N1E

Z tego tytułu osiągn{em(ęłam) w roku ubiąłym pzychód idochÓd w wysokości:
68839,57PLNPRZYCHÓD zczEco9797,64PLN DooHÓD

2' Zarzszan działalnością gospodarczą lub jestem pzedstawicielem, pełnomocnikiem takiej działalności
(należy podaĆ formę prawną i pŻedmiot działalności): '..'.......NlE DoTYcł'...........
_ osobiście ..........'........'.'.NlE D0TYCł....'..'.'..
- wspólnie z innymi osobami ''.'..'..'.'............NlE DoTYcł.'........'.

Z tego tytułu osiągn{em(ęłam) w roku ubiegĘm dochód w Wysokości: ....'.....NlE DoTYcł

1. W społkach handlowych (nazwa, siedziba społki): ,.'.'....... .....'.'..NIE DOTYCł
- jestem członkiem zaządu (od kiedy): .............'..'.......'''.......'......NlE DoTYcł

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): ..........................'.NlE DoTYcł

- jestem członkiem komisii rewizyjnej (od kiedy): '.'..'.....'..............NlE DoTYcł

Z Ęo tlułu osiągnąłem(ęlam) w roku ubiegłym dochod w wysokości: ..............NlE DoTYcł

- jestem członkiem zaządu (od kiedy): .'.'.....'.....'....'.........'.NlE DoTYczY

_ jestem członkiem rady nadzorczej3 (od kiedy): '...''..'.'.....'.NlE DoTYcł

_ jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ......'.''.'.'....NlE DoTYcł

Z tego tytułu osiągn{em(ęłam) w roku ubiegłym dochód W wysokości: .......NlE DoTYczY

3. W fundacjach prowadzących działalność gospodarczą

.NIE DOTYCZY
- jestem członkiem zaządu (od kiedy): ..'..............'...........NlE DoTYcł

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): ........'..........NlE DOTYOł

_ jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ....................'....NlE DoTYcł

Z tego Mufu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiąłym dochod w wysokości: .'..'........'NlE DOTYOł



vilt.
lnne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot

uzyskiwanych z każdego tytułu:

.zAslŁEK DLA BEzRoBoTNYcH 5 298'50 PLN
.DIETA MDNEGO 5 250,00.....P1N.

..'...'...'...MAŁŻoNKA 45 935, 1 o PLN DzlAŁALNoŚĆ oospooRRczR...

.,.....WSPÓŁWŁASNoŚÓ - MAŁZEŃsKA WsPÓLNoŚÓ MAJĄTKoWA..

tx.
Składniki mienia ruchomąo o wańości powyżej 10'000 zlotych (w pąpadku pojazdów mechanicznych
należy podaó markę' model i rok produkcji):

........VOLSWAGEN CADDY 2007r,..,...

WsPÓŁWŁAsNoŚc - MAŁŻEŃSM WsPÓLNoŚĆ MAJĄTKoWA..

x.
Zobowiązania pieniężne o wartości powyzej 10'000 złotych' w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz
warunki, na jakich zostĄ udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdazeniem, w jakiej wysokości):

KREDYT MlEsZMNloWY HlPoTEczNY 69 750,00 PLN W BANKU sPÓŁDz|ELcłM W JARosŁAWlU
NA oKRES 20t-AT ZAKUP M|ESZMNtA ..................................

..'.WsPÓŁWŁASNoŚĆ - MAŁŻEŃsM WSPÓLNoTA MAJĄTKoWA..'.....'.'...



czĘŚĆ B

Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie ań. 233 $ 1 Kodeksu kamego za podanie
nieprawdy lub zaĘenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.

RUDoŁoWlcE 27 -04-2012r'
(m iejscowość' data)

iŃiffiffiii.ąilic.
, Nie dotyczy dżdainości wyt órczEj w rolnidwig w zakr€si€ produkd roślinnej i zwieEęcej, w fo.mie i zaklesie gospodaEtwa .odzinnego'
3 Ni8 dotyczy rcd nadzo{czych spółdzielni mieszkaniołych.


