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oŚWADczENlE MAJĄTKoWE dnia
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wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika iednostki organizacyjnej gminy'
_ 

osoby zarządza1ącej iczłonka organu zaruądzaiącego gminną osobą prawną

orazósońy wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta'

Ponlec , dnia 26 .0 Ą .20L8
(miejscowośĆ)

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 wpisaó .'nie

dotvczv".

3. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić pzynależnośó poszczególnych składników

majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską

wspól nością majątkową.

4. oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju iza granicą'

5' oświadczenie majątkowe obejmuje równ ież wierzytelności 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, nizej podpisany(a), Marcin Pazdaj
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) 4 października 1980 r. w Gostyniu

t.lrzad LVlae ski w Poniecu - Sekretarz Gmin
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia- 2'1 'sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia

bziałainości gospodarćzą $rzez osoby pełniące funkcje*publiczne (Dz. U. z2017 r. poz. 1393) oraz

ustawy z dnij B marca 19-go r' o samorządzie grpinnym (Pa U. z 2017 r. poz. 1875), zgodnie.z arl.24h
t"j u.i"uuy oŚwiadczam, Że posiadam wchodzące w skład małzeńskiej wspolnoŚci majątkowej lub

stanowiące mÓj majątek odrębny:

t.

Zasoby pienięzne:

-środki pienięzne zgromadzone W Walucie polskiej: 3100O zł

- środki pienięŻne zgromadzone W Walucie obcej' nie dotvczv

- papiery Wańościowe:
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ll.

'1. Dom o powierzchni: 14O m 2, owańoŚci: 350000 zł
własnośćtytuł prawny:

2. Mieszkanie o Powierzchni: nie dotyc Zy 'm2, o wańości:

tytuł prawny:

3. Gospodarstwo rolne:

rodzĄ gospodarstwa:

o wańości.

nie dotyczy , powierzchnia:

rodzĄ zabudowy:

tytuł prawny:

Ztegotytułu osiągnąłem(ęłam) W roku ubiegłym przychod i dochód w wysokości: nie dotyczy

4. lnne nieruchomości:
powierzchnia: Działka budowlana 965 m

o wańości: 22094,20 zł

tytuł prawny: tkowanie

il.
1. Posiadam udziały W społkach handlowych _ należy podac liczbę i emitenta udziałów:

nie dotVcz

udziały te stanowią pakiet większy niz 10% udziałow w spółce: nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) W roku ubiegłym dochod w wysokości: nie dotVczV

lv.
L Posiadam akcje w społkach handlowych - nalezy podac liczbę i emitenta akcji:

nie dotvcz

akcje te stanowią pakiet większy niŻ 10o/o akcji w spÓłce: nie dotyczy
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nie dotyczyZ tego tytułu osiągnąłem(ęłam) W roku ubiegłym dochod W WysokoŚci:



V.

Nabyłem(am) (nabył moj małzonek, z wyłączeniem mienia przynaleŻnego do jego majątku

odrę'bnego) od Skjrbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu

teryioriainego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, ktore

poólegało z-byciu w drodze przetargu - należy podaÓ opis mienia i datę nabycia, od kogo:

nie dotvcz

vl.

1. Prowadzę działalność gospodarczą2 (naleŻy podac formę prawną i przedmiot działalności):

nie dotvcz
-osobiŚcie:

2.

-wspólnie z innymi osobami: nle dotvcz

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochod w wysokości: nie doŁo."o

Zarządzam działalnoŚcią gospodarczą lub jestem pzedstawicielem pełnomocnikiem takiej

działalności (nalezy podac formę prawną i przedmiot działalności):

nie dotvcz
-osobiŚcie: nie dot

vil.

1

-wspolnie z innymi osobami: nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychÓd i dochód w wysokości: nie dotyczy

W społkach handlowych (nazwa, siedziba ,ou,o'). nie dotyczy

-jestem członkiem zaządu (od kiedy): nie dot

-jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotvczv

-iestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nle dotyczy
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nle dotvczyZ tego tytułu osiągnĄłem(ęłam) w roku ubiegłym dochod W Wysokości:



2. W społdzielniach:

-jestem cŻonkiem zaządu (od kiedy): nie dotyczy

-jestem członkiem rady nadzorczej3 1od kiedy): nie dotyczy

-jestem członkiem komisjirewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochod w wysokości. nie doto"'o

3. W fundacjach prowadzących działalnośc gospodarczą nie dotvczv

-jestem członkiem zaządu (od kiedy):

-jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotVczy

-jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotvczv

vilr.

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) W roku ubiegłym dochod w wysokości: nie dotyczy

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

kwot uzyskiwanych zkaŻdego tytułu: Praca w Urz dzie Mieiskim w Ponlecu t2018I,49 zł

za rok 2071

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

mechanicznych nalezy podac markę, model i rok produkcji): samochÓd oSobowy Volkswagen

Goff 2O06 r. - współwłasnośĆ,
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X
Zobowiązania pienięzne o wańości powyżej 10 ooo złotych, w tym zaciągnięte kredyty i poŻyczki

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

wysokości)' Kredyt hipotecZny na budowę domu jednorodzinnego Pekao S'A'

L31230 zŁ.
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PowyŻsze oŚwiadczenie składam Świadomy(a),iŻna podstawie ań. 233 $ 1 Kodeksu karnego za podanie nie_

prawdylubzatajenieprawdygrozikarapozbawieniawolności.

lL^, tZ,+'
(PodPis)

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

stwa rodzinnego.
Nie dotyczy raó nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych' .

2
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Poniec, 26 .04. 2018 r.
(miejscowośc, data)


