
ośWADczENlE MAJĄTKoWE 
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wójta, zastępcy wójta, sekletarza gminy, skarbnika gminy, kierownika iednostki organizacyjnei gminy'
osoby zarządzaiącej i członka organu zarządzającego gminną osobą Prawną

oraz osoby wyda.iącej decyzle administracyine w imieniu wójta'

Cza.na, dnia 28.04,2011 t
(miejscowośÓ)

lJwaga:

'1. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdł starannego i zupełnego Wypełnie-
nia każde.i z rubryk.

2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkletnym przypadku zastosowania, należy wpisać '.nie dotv_

94..
3' osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić pŻynależność poszczególnych składników mająt'

kowych, dochodów i zobowiązań do ma.iątku odfębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością ma'
jątkową

4. oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju iza granicą

5. oświadczenie majątkowe obejmuie równieżwierzytelności pieniężne.

6' W części A oświadczenia zawańe są infolńacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adre_

su zamieszkania Śkładającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.

czĘśc A

Ja niŹej podpisany(a), Bogdan Tomasiewicz,
(imona inazwlsko oraz na&isko rodoM)

urodzony(a) 04 03 1955 w Czarnej

PublicŻne GjmnaŻjUm W Grabinach_ dyrektor
(miejsce zalrudnienia. Ślanowisko ub funkĆja)

po zapoznaniu się z pŻepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r' o ogran]czenju plowadzenia działalności go_

spadarcze) wzez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U' Nr 106, poz' 679' z 1998 r Nr 113' poz' 715 i Nr 162'

iaz' 1126:z 1gg9f' Nr49,poz'483'Ż2ooor'Nl26'poz'306orazz2oo2rNr113'poz.984iNr214'poz'1806)olaz
uslawy Ż dnia 8 marca 1990 r' o samorządzie gminnym (Dz. u'z2aa1 | Nr'142 poz. 1591 olaz z 2002 r' Nr23,
poz źza' Nr az' poŻ' 558' Nr 113' pÓz' ga4, Nr 153, poz. 1271 i Nl 214' poz' 1806)' zgodnie z ań. 24h lej ustawy

oświadczam' Że posiadam wchodzące W skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majaiek

odrębny:

t.

Zasoby pieniężne:

- środki pieniężne gromadzone W Walucie polskiej: nie dotyczy

_ Środki p eniężne gromadŻone w Walucie obcej: n]e dotyczy

- papjery wańościowe: nie dotyczy
na kwotę:

.

1 Dom o powierzchni: 160 m2' o Wańości: 15oooo iytuł prawny: akt noiarialny kW 17966 WspółWłasnośc

majątkowa z żoną

2' |\'ieszkanie o powierzchni] nie dotycŻy m2' o Wańości] nie dotyczy tytuł prawny] nie dotyczy

3 Gospodarstwo rolnel

rodzaj gospodarshta: nie dotyczy, powierzchnial nie dotyczy

o Wańości: nie dotyczy

rodzaj zabudowyr nie dotyczy

tytuł prawny: nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym pEychód i dochÓd W wysokości: nie dotyczy

-//-
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4' lnne nieruchomoścj:

powieŹchnia: działka 500 m2

o Wańości] 2000 zł

tytuł prawny: akt notedalny kw 54238 współWłasnośÓ majatkowa Ż żoną

r.

Posiadam udŻiały w spółkach handlowych - należy podaĆ liczbę i emitenta udziałÓWi

nie dotycŻy

udziały te stanowią pakiet więksŻy niŹ 10% udziałów W spółce: nie dotyczy

z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) W roku ubiegłym dochód W Wysokościi nie dotyczy

tv,

Pos]adam akcje w spółkach handlowych - należy podac liczbę i emitenta akcji:

n]e dotycŻy

akcje le stanowią pakiet większy niż 10% akcjiW spółce: nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubjegłym dochód W Wysokości: nie dotyczy

Nabyłem(am) (nabył mój małżonek' z wyłączeniem mjenia przynaleŻnego do jego majątku odrębnego) od skar'
bu Państwa' innej państwowej osoby prawnej, jednostek samoeądu terytorialnego, ich ŻWiązków ]ub od ko-
munalnej osoby prawnej następujące mienie, ktÓre pod]egało zbyciu w drodze przetargu - należy podaÓ ops
mienia i datę nabycia' od kogo: nie dotyczy

vt.

1' ProwadŻę działalnoŚć gospodarczą'?(należy podać formę plawną i prŻedmiot działalnośc])] nie dotyczy

osobiście nie dotyczy

wspólnie z innymi osobami nie dotyczy

z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód W wysokoŚci: nie dotyczy

2 zaŻądzań działalnością gospodalczą lub jestem pŻedstawicielem, pełnomocnikiem takiej działalnośc

(należy podać formę prawną i prŻedmiot dŻiałalnoŚcl): nie dotyczy

osobiście nie dotyczy

WspÓlnie z innymiosobami nie dotyozy

Z tego tytułu osiągnąłern(ęłam) w roku ubiegłym dochód w Wysokości: nie dotyczy

v .

1 W spółkach hand|owych (nazwa, siedziba spÓłki): nie dotyczy
_ ]estem członkiem zarządu (od kiedy): nie dotyczy
_ jesiem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy

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

Ż tego iytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości] nie doiyczy

2' W spółdŻielnlach:

nre dotyczy

- jestem cŻłonkiem zarządu (od kiedy): nie dotyczy

- jeŚtem członkiem rady nadŻorczej3 (od kiedy): nie dotyczy
_ lestem członkiem kornisji rewlzyjnej (od kiedy): nie dotycŻy

Z teqo tvtułu osiąqnałem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w Wysokości: nie dotyczy 
,,-,z 1,').I



3. W fundacjach prowadzących dzjałalńoŚć gospodarczą

nie dotyczy

jestem członkiem zarządu (od kiedy): nle dotyczy

]eslem cŻłonkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy

jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): n]e dotyczy

Z tego tytL]łu osią9nąem(ęłam) w loku ubiegłym dochÓd w Wysokości] nle dotyczy

v l

lnne dochody osiągane z tytułu zakudnienia lub innej działalnoścl Żarobkowej iub zajęc, z podaniem kwot

uzyskiwanych z każdego tytułu:z tyiułu zaaudnienia -umowa o pracę 75752zl77l1o0
emerytura Żony 23 2o6d 7a/1ao

lx.

składniki mienia ruchomego o Wańoścl powyzej 10 oo0 złotych (W plzypadkir pojazdóW mechanicznych naleŻy
podac markę' modeli rok produkcji): samochód osobowy KlA Picanto 2006r.

x.

Zobowlązan\a pieniężne o Wańości powyżej 10 000 złotych, w iym zaciągnięte kredyty i paŻyczki oraz war!^ki'
na jaklcń zostały udzielone (Wobec kogo, W ŻWiązkuz jakim zdaęeniem' W jakiej wysokoŚci)] n]e dotyczy

czĘśc B
Adres zamieszkania osoby składające] oświadczenie

l\liejsce położenia nieruchomości Wymjeniony

2 nre dotyczv

DANE OSOBOWE
PRAWNIE CHRONIONE ,i'.



Powyższe ośWiadczenje składam świadomy(a), iż na podstawje art' 233 s 1 Kodeksu karnego Ża podanie nie-' prawdy lub Żatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności'

Czatna 28.04 .2A11t.
(miejsmwość' data)

] Niewłaściwe skreślić'
'ŻNie dotycŻy działalności w}twótczej w rolniclwie Wzakresie produkcji toślinnej i zwieŻ ęcej, wformie jzakresie gospodar_

r Nie dotyczy rad nadzorczych spoldzielni mieszkaniowych.


