
oŚWADczENlE MAJĄTKoWE

wóita' zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnaka gminy, kierownikajednostki oqanizacinq gminy,
osoby zarządzaiącej iczłonka organu zarządza'ącego gminną osoĘ prawną

oraz osoby wydającei decyzje administEcyjne w imieniu wóital 
' ' 

1-' 
,.{ l

Czama , dnia 15. O,l. 2011 r.
(miejscowość)

Uwaga:

l. osoba sktada.iąca olśłviadcŹenie obowiąana jest do Żgodnego z prawdą starannego i zuPełnego wyńnie-
nia każdej z rubryk'

2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkletnym przypadku zastosowania, należy wpisać "!ic-dg!ltsz!:.
3. osoba s*tadająca oświadczenie obowiązana j6t określić PRynal€źność pGzczególnych składnik.5w mająt-

kowych' dochodów i zobowlązań do majątku odrębnego i mająrku objętego małżeńśłą wsŃlnością ma-
jątkowĘ.

4. oświadcŻenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i Ża granicą
5. oIśPiadczenie m.jątlorreob€jmuje ównieź wieuytelności pienięź.p.

6' W częćci A oświadczenia Żawańe są informacje jawne' w części B zaś informacje niejawne dotycŻąc€ adre_
su zamiesŻkanja składającego oświadczenie oraż mi€Fca położenia njeruchomości.

czĘść A

Ja' nże] Podpisany(a)' GrŻegoz Franciszek Markowicz 
'(iń]ona ińazwisko olaż n.zwisko rodoweJ

urodzonyla) 01 lutego1963 r. wTarnowie

dyrekiol zespołu szkoł w Zdżarach
(miejs.e zalrudnienła, s!.nowisko lub funkcja)

po zapoznanlu się z pŻepisam] ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o ogranlczeniu prowadŻenia dzialalności go_
spodarcŻei plzez osoby pe|niące funkcje publiczne (Dz. U Nr 106' poz' 679' z 1998 r Nr 113' poz 715 l Nl 162'
poz1126'z1999l.Nl49'!pz'483,z2ooolŃ m,poz306oŻzz2002rNr113'poz984iNr214'poŻ1806)oraz
Uśawy z dna 8 marca 1990 l o sarnoządzie gminnym (Dz' U z 2001 l' Nr 142' poz' 1591 oŻz z 2o92l Nl 23'
pÓz 22o' Nr 62' poz' 558 Nr 113, poz' 984' Nt 153' poŻ 1271 i Nr 214, poz. '1806)' zgodnie z ań' 24h tej Ustawy
ośW]adczam' Że posiadam wcho(żące w sklad mażeńskiej wspólności majątkowej lub sta|owiące mój rnaiatek
odfębny:

t.

Zasoby peniężne]

środki pieniężne g.omadzone wwalucie polskiej: nie dotyczy
_ środki pieniężne gromadzone wwalUcie obcej: nie dotycŻy

_ papiery Wańościowe: nie dotycŻy
na kwotę:

.

'1' Dom o powieżchni: 150 rn'?' o Wartości: 4oo ooo zł tytuł prawny: rłspó|łyksność małżeńska

2' Mieszkanie o powerŻchni: nie dotycŻy m|' o wartości:

3 Gospodarstwo rolne:

rodza.j gospodarstv\ai nie dotyczy' powierŻchnia:

rodzaj zabudowy

t}łuł prawny:

z tego tytułu osiągnąlem(ętam) w roku Ubiegłym plzychód idochód wwysokościi

4' lnne nieruchomościi

(""

Uwaga:



powieŻchnia: 44 ary _ działka, na l(órei wyh]dowany je61 ltw dom

o wańC!ści: 30 000 zł

tytuł prawny: v/spółv/ła6ność mażońska

lll.

Posiadam udŻaały w spólkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta udŻiałów:

nie dotyey
udziały te stanowią pakiet więksŻy niż'10oń udziałów w spółce:

z tego łtulu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód wwysokości:

tv.

Posiadam akcje w spÓłkach handlolvych należy podaó liczbę iemit€nta akcji:

nie dotyczy

akcje te stanowiąpakiet większy niż'10% akcjiwspołce|

z tego tytułu osiqgnąłem(ętam) w roku ubiegłym dochód w wyBokości|

Nabyłem(am) (nabył mój małżonek' z wyłączenlem mienia pBynależnego do jego ńajątku odrębn€go) od skar_
bu Pańśł€, innej państv/ov'ej o€oby prawnej, jednostek samoząou teMorialnego' ich związków lub od ko-
munalnej osoby pravmej następujące mienie' które podlegało zrycau w drodze prŻetargu _ należy podać oris
mienia idatę nabycia, od kogo: nie dotyaŹy

vt.

1' Prowadzę dzia}alnosó goEpodarczą'? (nateży podać formę prawną i prŻedmiot dzia}alności): nie dotyczy

- osobiście
_ wspólnie z innymiosobami

z tego t)/tułu osiągnąłem{ę}am) w roku ubiegtym dochd w vtysokości:

2' zalządzań działalnością gospodarczą lub jeśem pŻedśawicielem' pełnomocnikiem takiej dziaŁlności

(naleŹy podać formę p.ałną a pzedmiot dziafalnosci): nie dotyczy

_ osobiście
_ lvspólnie z innymi osobami

z tego Mułu ośiągnąłem(ęłam) w roku Ubiegłym dochód w wysokości:

v .

1' W sŃt<ach handlowych (nazM' 6ied2iba spólki): nie dotycŻy

_ jestem człcnkiem zaŻądU (od kiedy):

_ jestem człcnkiem rady nadzorczej (od kiedy):

- jeslem czlonkiem komisji rewżyjnej (od kiedy):

z iego Mułu osią!nąłem(ęhm ) w roku ubiegłym dochód wwysokościI

2. w spóldzielniach:

nie dotyczy

_ jestem członkiem zarządu (od kiedy)

- je6tem czkrnkiem rady nadzorczej3 (od kiedy):

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnei (od kiedy):

Z tego tytułu ośiągnąłem(ęlam) w loku ubiegłym dochód wwysokości|

1r"t



3' W fundadach prowadząoych dziablność gospodBrcŹą

nie dotyc2y

_ jeśem czlonkiem zaŹądu (od kiedy):

- jesteń cŻlonklem rady nadzorcŻej (od kiedy)]

- jesteń członkiem komisji rewlzyjnej (od kiedy):

z tego tyfulu osiągnąłem(ęłam) w roku ut'egłym dochód w vwsokości:

v l.

lnne dochody osiągane z tytulu zatrudnienia lub innej dzia}alności zarobkowej lub zajęą z podaniem kvr'ot

uzyskiwanycń z każego Muiu: moje dochody : 782213Ą zl, dochody małżonka : 85177,46 zt

tx.

skladniki mienia ruchomego o tłiańości powy'żej 10 ooo złotych (w pzypadku pojazdów mechanicznych naleŹy
podać rnalkę, model i roi produkcji)| Toyoia ćorolla, rok Produkcji 2006' wartość 28000 zł _ !'6poł$łasnośó
mażeń9ka

x.

zobolviązania pieniężne o lrańośo powże.' 10 ooo złotych. w tyrn zaciągnięte kredyty i pożyczki oaaz v/arunki,

na jakicń zodły ućŻielone (wobec kogo, w zwjązk' z lakiń zdarzeniem, w jakiej wysokoścj): kredyty hipoteczne
zaclągnięte na budowę domu| 96 000 zł l 53 500 cPF

czĘść B
Adres zamie€zkania osoby składającej ośłiadczenie: _ -

['{iejsce położenia nieluchomości

1

2.

3.

4.
DANE OSOBOWE
PRAWNIE CHRONIONE



PowvŹsze ośwadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie ań' 233 s 1 Kodeksu karnego za podanie nie-

prańy luu zatajenie prav,ty grozi kara pozbawienia wolności'

LŻ9]::L1^ii]l'" M(mieFco@ść, data)

1 Niew{aściwe skreślić'
, ŃiliilliJiy o_jil]iis"i 

",vt".rczej 
w rolnicłwie w zakresie produkcji rośinnej i zwiezęcej' w fo.mie i zakresie gospodar'

' t'lie ootycuy ra-a naazorczych sPółdzielni m 'eszkaniowych


