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wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy'
osoby zarządzĄącej i członka organu zanądzającego gminną osobą prawną

oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta'

T"ał'

Poni ec ,dnia 29_0Ą_2015 r.

(miejscowość)

Uwaga:

1. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego
wypełnienla każdej z rubryk.

2. JeŻeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisaó ..nie

dotvczv".

3. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określió pzynależność poszczególnych składników
majątkowych, dochodów izobowiązań do majątku odrębnego l majątku objętego małżeńską
wspól nością majątkową.

4. oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju iza granicą.

5. oświadczen ie majątkowe obejmuje równ ież wierzytel ności pien iężne.

6. W części A oświadczenia zawańe są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące
adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.

czĘŚc A

Ja, niŻej podpisany(a), Marcin Pazdaj
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) ..!... p e.r-{.z'ł'ę|.* }..Ę 9 .1. ?. 9. 9.... r.''....y ..9. p_ p- !.y.ł.ł.y''.

.!]I.-'.ą'9....ł1rę j.ę.ł:.ł.'..w...Pg**'ę._C-P..'.:
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapaznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia
działal'noŚci gospoóarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. Nr 'l06, poz' 679, z 1998 r. Nr
113,po2. Zt5 i trtr 162, po2.1126,21999 r. Nr49, poz.483,z2OOO r. Nr26, poz.306 orazz2OO2r. Nr 113,
poz.984 i Nr214, poz. t8oo; oraz ustawy z dnia B marca 1990 r. o samorządzie gminny-T (q1 U. z2oo1
l-. Nr tłz, poz. 1bgl orazz2oo2 r. Nr23, poz.22o, Nr62, poz.55B, Nr't13, poz.984, Nr 153, poz.
1271 i Nr 214, poz. 1806), zgodnie z ań' 24ntą ustawy oŚwiadczam, Źe posiadam wchodzące w skład
małzeńskiej wspÓl ności maj ątkowej l u b stanowi ące moj majątek od rębny :

t.

Zasoby pienięzne:

-środki pienięzne zgromadzone w walucie polskiej: ..1.9.9.9.-Q.,.-Q..0 'ł

- środki pienięzne zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy

- papiery wańoŚciowe: !+-e- qg!.y..ę.?.y

na kwotę:
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ll.

1. Dom o powiezchni: 14O m2,owańości: 35OOOO,aO zŁ

tytuł prawny: .y}.*.ę.*.g.ś.s

2. Mieszkanie o powierzchni: naę....ę'9.!.y9 Zy....m 
2, o wańośc

tytuł prawny:

3. Gospodarstwo rolne:

r o dzaj g os pod a rstwa : ..ł.i.ę...9 ę.Ę'y'.g.r.y , powierzchnia:

o wańoŚci:

rodzaj zabudowy

tytuł prawny.

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychod i dochod w wysokoŚci: n_l.e. do-!-.y.ę.:.y-......

4. lnne nieruchomości:
powierzchnia: Działka budowfana 965 m

o wańości: 2209Ą,20 zL

tytuł p rawny : 
}] ? Y! łi'9 T9.]]rę....ry'ł.ę.g-.? y'ę!.ę

ilt.

1. Posiadam udziały w społkach handlowych - naleŻy podac liczbę i emitenta udziałów:

ni a z_lnJ-rrnzrz1!Jv vvuf vLf

udziały te stanowią pakiet większy niŻ 10o/o udziałów w społce: ..ł.}.9-...g9L.Y.ę.?.Y'.

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochod w wysokości: 
'.łL+.-"-...9.g.!.y.ę.ł.y'..........

lv.
1' Posiadam akcje w spółkach handlowych _ naleŻy podaÓ liczbę i emitenta akcji:

ni a r]nlrrnzrrrrrv vvu_y v!J

akcje te stanowią pakiet większy niż 10o/o akcji w spÓłce: ..łł9- q9.!.y_9-?.y..................

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochod w wysokości: ..ł.lę...9.ę.!.y_ę.ły......'.'..
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V.

Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynaleŻnego do jego majątku
odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu
terytorialnego, ich związkow lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które
podlegało zbyciu w drodze przetargu - naleŻy podac opis mienia i datę nabycia, od kogo:

ni a r]nł-rznzrlvyvLl

M.

1. Prowadzę działa|nośc gospodarcząz (nalezy podaÓ formę prawną i przedmiot działalności):

- osobiście: ..ł.}.9-...g9!.y'.ę.?.y-

-wspólnie z innymi osobami: lr9'...q.9.!.y9.?y

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychod i dochod W Wysokości: .l-ł.ę-...gg!'y.9'-'.y-......

2' Zarządzam działalnoŚcią gospodarczą lub jestem przedstawicielem pełnomocnikiem takiej

działalnoŚci (nalezy podaó formę prawną i przedmiot działalnoŚci):

-wspolnie z innymi osobami: nie d9!ygą'y

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychod i dochód w wysokości: ..ł*.ę.'..*g!-y.s'zy-'''''''

vil.

- jestem członkiem zaządu (od kiedy) : .łłę..' g.9.!.y.9..?y

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): ..?-}.ę...g9|.Y.9.?.Y

- j este m czło nkie m kom isj i rewizyj n ej (od kiedy) : 
.]]-+.ę... -q..o-!-y 9.?.Y

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochod w wysokości: .łłę...9g!.yę'ły'...........

2. W społdzielniach:
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-jestem członkiem zaządu (od kiedy): !1ę....g-o..!.y-c-?.y...........'.''...

-jestem członkiem rady nadzorczej3 (od kiedy): .]]-ł.ę..'9.9.!'y9 ?.y-.........

- jestem członkiem kom isj i rewizyj nej (od kiedy) : .]]:.ę..''*9-!_y9.?.Y

3. W fundacjach prowadzących działalnośc gospodarczą .ł+_e-...g9l'y..9.r.y

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): ..ł'1.ę...g9I.Y.9'?.Y

Mll.

- jestem członkiem kom isj i rewizyjnej (od kiedy) .'*}.ę...-q.9-!-y9.?.Y

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym dochod w wysokości: llłę....9.ę.t.y9.?.y'..........

lnne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zaięc, z podaniem

kwot uzyskiwanych z kaŻdego tytułu: plągą 
.w..'._u-=ę9.?-ł.9....Y19j..ę.Ę.-i.T...'T..'.Ę.ę.ł_+.ę.c-*...l9.ł.9.9..5-l?.9 '.'.?ł.....

'.?.*....l9.Ę...?.9.1.1..''..9n'ę.w.y..'.tlę'ę.ę.L}.?...'.?.99.,..9.9....:Ł.'

lX
Składniki mienia ruchomego o wańości powyŻej 10 000 złotych (w przypadku pojazdow

mechanicznych należy podaĆ markę, model i rok produkcji): samochÓd osobo.wy...V-o_ł.]:,:.w*g.ę.ł
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X
Zobowiązania pienięzne o wartości powyzej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i

oraz Warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem,

wysokości)| Kredyt hipoteczny na budowę domu jednorodzrł_rlęgq _p-ę-kao S.A.

249.000,00 zŁ.

pozyczki

w jakiej

czĘscB
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PowyŹsze oŚwiadczenie składam Świadomy(a), iŻ na podstawie ań. 233 $
prawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.

za podanie nie-

Poniec, dnia 29.04.2015 r.
(miejscowość, data)

Niewłaściwe skreŚlic.
Nie dotyczy działalnoŚci wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, w formie i zakresie gospodar-

stwa rodzinnego.
Nie dotyczy rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych.
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