
URZĄD MIEJSKI W
wPŁYNĘŁo

aniu ł 9..,. Q.ą..,...1,8/. P
OSWIADCZEN IE MAJATKOWE

Nr .........^..... 7.a1.

wójta, zastępcy wÓjta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jecJnostki organizacyjnej gminy,
^^^L'' zarządzającej i członka organu zarządzającego gminrrą osobą prawnąuD(Jpy ,

oraz osoby wyclającej decyzje ac|millistracyjne w imieniu wójta1

Poni ec , dnia 26 . 0 Ą .2a79 r.
(miejscowośc)

Uwaga:

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

2' JeŻeli poszczególne rubryki nie znajc1ują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać ,,nie
dotvczv".

3. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników
majątkowych, dochodów izobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską
wspólnością majątkową' ł

4. oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą.

5. oświadczenie majątkowe obejmuje rÓwnież wierzytelności pieniężne.

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

urodzony(a) Ą pażdziernika 1980 r

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

w Gostyniu

PONItsC]TJ

Urząd Mie ski w Poniecu - Sekretarz Gmin
(miejsce zatrud nienia, stanowisko I ub f unkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. .o ograniczeniu prowadzenia
działalnoŚci gospodarcze1 przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1393) oraz
ustawy zdnia 8 marca 1990 r. o samorządzie grainnym (Dz' U.z2017 r. poz. 1B75), zgodnie zart.24h
tej ustawy oŚwiadczam, ze posiadam wchodzące w skład małzeńskiej wspolnosci majątkowej lub
stanowiące moj majątek odrębny:

t.

Zasoby pienięzne:

-środki pienięZne Zgromadzone W Walucie polskiej: 3Ąaaa zł

- środkipienięzne Zgiornadzone W V"lalucie obcej: nie dotyczy

- papiery Wartościowe: nie clot

na kwotę
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Il,

Dom o powierzchni

tytuł prawny.
lĄa m2,owartoŚci: 35OOO0 zł

wł asnos c

Mieszkanie o powierzchni

tytuł prawny:
nie dotyczy m 2, 

o wartości:

J. Gospodarstwo rolne.

rodzaj gospodarstwa

o Wartości:

nie dotyczy powierzchnia

rodzaj zabudowy:

tytuł prawny'

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychod i dochod w wysokoscl: nie dotyczy

lnne nieruchomości:
powierzchnia: Działka budow1ana 965 m

o Wańosci: 2209Ą,2a zł

tytuł prawny t kowanie

ilt.

1 Posiadam udziały w społkach handlowych - nalezy podać liczbę i emitenta udziałow'

nie dot

udziały te stanowią pakiet większy niŻ 1aok udziałow W Społce: nie dotyczy

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochod w wysokości. nie dotyczy

M.

1. Posiadam akcje w społkach handlowych - naleŻy podac liczbę i emitenta akcji.

nie dotvcz

akcje te stanowią pakiet większy nlz 10o/o akĄi w społce: nie dotyczy

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochod w wysokości: nie dotyczy
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V.

Nabyłem(am) (nabyl moj małzonek, z wyłączeniem mienia przynaleŻnego do jego majątku
odrębnego) od Skarbu Państwa' innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorządu
terytorialnego, ich związkow lub od komunaInej osoby prawnej następujące mienie, ktore
podlegało zbyciu w drodze przetargu - naleŻy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo:

nie dotvcz

vt.

1' Prowadzę działalnosc gospodarcząz (nalezy podac formę prawną i przedmiot działalnosci):
nie do -ycz]

-osobiscie: nie doryczy

-wspolnie z innymi osobami: nie dotyczy

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

Zarządzam
działalności

działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem pełnomocnikiem takiej
(naleŻy podać formę prawną i przedmiot działalności):

nie dot

-wspolnie z innymi osobami: nie doryczy

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychod i dochod w wysokości: nie dotyczy

vil.

1. W społkach handlowych (nazwa, siedziba społki). nie dotyczy

-jestem członkiem zaządu (od kiedy): nie dotyczy

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

-jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiecly): nie dotyczy

Z tego tytułu osiągną/em(ęłam) w roku ubiegłym dochod w wysokości: nie dotyczy
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2. W społdzielniach

nie dot vcz

-jestem członkiem zaządu (od kiedy): nie dotyczy

-jestem członkiem rady nadzorczej31od kiedy): nie cLotyczy

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

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochod w wysokoŚci. nie dotyczy

3. W fundacjach prowadzących dzlałalnosc gospodarczQ rrie dotycZy

-jestem członkiem zarządu (od kiedy): nie dotyczy

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

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

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochod w wysokości: nie dotyczy
Mll.

lnne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęÓ, z podaniem
kwot uzyskiwanych zkaŻdego tytułu: Praca w tJrzęd'zle Mre1skim w Poniecu LL61 66,35 zŁ

za rok 2aIB.

lX
Składniki mienia ruchomego o wartości powyzej 1O 000 złotych (w przypadku pojazdow

mechanicznych nalezy podac markę, model i rok produkcji): samochód osobowy Vo-Lkswaqen
GoLf 20O6 r. _ współwłasność, samochód osobowy Volkswaqen Golf Variant 2OL2 r.
_ wspołwŁasność
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X
Zobowiązania pienięzne o Wartosci powyzej 10 O0O złotych, W tym zaciągnięte kredyty ipoŻyczki
oraz Warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo' w związku z )akim zdarzeniem, w jakiej

1091B0 zŁ.
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Powyzsze oŚwiadczenie składam swiadomy(a), iŻ na podstawie arl.233 $ '1 Kodeksu karnego za podanie nie-
prawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnoŚci.

Poniec, 26.aĄ.2019 r. fr,,ł

2

3

(miejscowość, data)

NiewłaŚciwe skreŚlic.
Nie dotyczy działalności wytworczej w rolnictwie w zakresie produkcji roŚlinnej i zwierzęcej, w formie i zakresie gospodar-
stwa rodzinnego.
Nie dotyczy rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych.


