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RUDoŁowlcE, dnia 30.04.201 3r.
(miejscowość)

oŚwlłoczenlE MAJĄTKoWE
radnego gminy

Uwaga:
1. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i

zupełnego wypełnienia każdej z rubryk.
2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy

wpisać !ggg@Y1
3. osoba składająca ośłviadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych

składników majątkowych' dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku
objętego małżeńską wspólnością majątkową.

4' oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą.
5. oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelności pieniężne.
6. W części A oświadczenia zawarte są info.macje jawne, w części B zaś informacje niejawne

dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia
nieruchomości.

częŚĆ n

Ja niżej podpisany(a)' . .'.'..'.GRzEGoRz MAREK SAWA'.''
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) ..-...'.''..'..31-05_1976R'''.'''-.''..''.'..''.'''''''..''.' w.''..'..''..'..JARosŁAWlU'.'....'..'.''.''.''.''.''.

RADNY GMlNY RoŹWlENlcA

po zapoznaniu się z pŻepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samoządzie gminnym (Dz. U. z 2001
r. Nr 142, poz. 1591 onz z 2002 r. Nr23, poz.220,nr62, poz.558, Nr 113, po2.984, Nr 153, poz.
1271 i Nl 214, poz. 1806)' zgodnie z ań. 24h tej ustawy oŚWiadczam, że posiadam Wchodzące Wskład
malżeńskiej wspólnoŚci majątkowej lub stanowiące mój maiątek odrębny:

fr



t.

zasoby pieniężne:
- środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: 10 000,00.2Ł PLN
.....WsPÓŁWŁAsWNoŚĆ- MAŁŻEŃsKA WsPÓLNoŚĆ MAJĄTKoWA -.'

_ Środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej NlE DoryczY

-papieł*artości"'", ''''' Ńiioór_yóżv''''''''''''''''' '''' ''' ' '''' '

na kwotę: .''..''.'... Nl E DoTYczY'''.''.'''.

ll.
'l. Dom o powiezchni: .... NlE DoTYczYm2, o WARtości:'. NlE DoTYczY..tytuł prawny:.

NIE DOTYCZY

2. Mieszkanie o powierzchni: .'.''72,40.'.... m2, o wańości: 18oooo,oozŁPLN
tytuł prawny: ...... WsPÓŁWŁAsWNoŚĆ- MAŁŻEŃSM WsPÓLNoŚĆ MAJĄTKoWA -

3. Gospodarstwo rolne:
rodzai gospodarstwa: '................ NlE DoTYczY..'. powieŻchnia:'....-
o wańoŚci:
rodzaj zabudowy:
q^uł prawny:
z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w Wysokości: .'..' NlE DoTYczY

4. lnne nieruchomoŚci:
powierzchnia: ..........'...'.......DzlAŁKA 8 AR DZ|AŁKA 8AR '''..'..'.'. ...''.
o wartości: 'l0 000'002Ł PLN 14 000'00 ZŁ PLN

o::T::::] *::*-*:*)o"_ *o'||]* W::Ó:NoŚĆ MA1ĄTKovVn

ilr.
1. Posiadam udziały w spÓlkach handlowych z udziałem gminnych osÓb prawnych lub
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2. Posiadam udziały W innych spółkach handlowych - należy podaĆ liczbę iemitenta udzlałÓw: .......

..... ....... ... . .. ... ... 
r: oot"ttt . . . .. ... . . ..... .

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochÓd w wysokości: '.. NlE DoTYczY.'.'.....'

tv.
1. Posiadam akcje w spótkach handlowych z udziałem gminnych osÓb prawnych lub

pzedsiębiorcÓw, w ktÓrych uczestniczą takie osoby - naleŹy podaĆ liczbę i emitenta akcji:

NIE DOTYCZY....



akc'ie te stanowią pakiet Większy niż 10 % akcji w spóce: .'..'...'...'. NlE DoTYCZY''..'

z tego h/tułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochÓd w wysokoŚci: ......... NlE DoTYCZY

' :::::::' ::::: :::l* :i:]:::i :':::"ffiE'"-"FlB?ł:::: ::::: : :"'* -*l ' '

z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w WysokoŚci: NlE DoTYczY...'..'..'...

v.
Nabyłem(am) (nabył mÓ.J małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego)
od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostki samożądu terytorialnego, ich
związkÓw lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, ktÓre podlegało zbyciu w drodze
przetargu - należy podaĆ opis mienia idatę nabycia' od kogo: ''''.'''.''''

NIE DOTYCZY....

vt.
1. Prowadzę działalnośÓ gospodarczą (naleŻy podać formę prawną i przedmiot działalności): .. '.. '.. '....

NIE DOTYCZY'llllliill 
'.'. :l:oo*"^

*::o"l:::::r''1""1"'l t1t oo*tt" . .

z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychÓd i dochÓd w wysokoŚci: NlE DoTYczY

2. zarządzań działalnoŚcią gospodarczą lub jestem pŻ edstawicielem, pełnomocnikiem takiej

::*:::::1:::*:::::"^lE'JóiljBJł::"o'':::nl]l]:]' '' ' '''' ' ' ''

'"l"llllli lllol*'1"
-::::::::::i'illlflTl )1-'*"'1 ,

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) W roku ubiegłym dochÓd W wysokoŚci: '...' NlE DoTYczY.'

W spÓlkach handlowych (nazwa, siedziba spÓłki): ''.'.....'..'.' NlE DoTYczY'...

- jestem członkiem zarządu (od kiedy); ..'.'.-. NlE DoTYczY..'.'''..'.

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

- jestem członkiem komisji rewizy'|nej (od kiedy): ..' NlE DoTYczY



v l.
lnne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalnoŚci zarobkowej lub zajęĆ' z podaniem

kwot uzyskiwanych z każdego tytułu: ..'..'...'..'
zASlŁEK DLA BEzRoBoTNYcH 2351 

'80 
zŁ PLN

DlETA RADNEGo 5250'0o zŁ PLN.'..''.............'.
zWRoT zA SToLARKĘ oKlENNĄ2077'80 ZŁ PLN
MAżoNKA 20 050'78 zŁ PLN DzlAŁALNosc GosPoDRcZA
WsPÓŁWŁAsWNoŚĆ- MAŁŻEŃsKA WsPÓLNoŚĆ MAJĄTKoWA

tx.

składniki mienia ruchomego o WartoŚci powyżej 10'000 zł (w przypadku pojazdÓw mechanicznych

należy podaÓ markę, model i rok produkcji): VoLSWAGEN CADDY 2007R

*::o:**:*loŚ1MAż:Ń:KAW::Ó:NoŚĆ'!ło^-^o*o 

''' '' ' '' '''' ''' ' ' ''

x.

zobowiązania pienięŻne o wartości powyżej 10.000 zł, w tym zaciągnięte kredyty i poŻyczki oraz
warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdaŻeniem, W jakiej wysokości):

KREDYT MIESZKANIoWY HIPoTEczNY 65 25o,oo PLN W BANKU sPoŁDzIELczYM W Jarosławiu
NA OKRES 2o-stu lat NA ZAKUP MIESZKANIA
WsPÓŁWŁAsWNoŚĆ_ MAŁŻEŃsKA WsPÓLNoŚĆ MAJĄTKoWA



czĘŚĆ B

.J65 RoŹwienica.

Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na pod€tawle ań. 233 s 1 Kodek€u karnego
za pódanle nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawlonia wolnoścl'

Rudołowice. 30-04-20 1 3r
( mlal.cowość, d.t )


