
oŚWlADczENlE MAJĄTKoWE

wójta' zastępcy wójta, sekretarza gminy' skarbnika grniny, kierownika jednostki organizacyjnej gmilyĄ _
osoby zaŻądżającej i członka organu zaŻądzającego gminną osobą Prawną l.-/'< \-

oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta'

czana, dnia 27.04.2012 t,

słańnneqo i zupełnego tirypełnie_

Uwagal

1. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą'
nia każdej z rubryk'

2' Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania' należy wpisać '.nie dotv-
94.:.

3. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników mająt-
kowych, dochodów i zobowiąŻań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością ma_
jątkową'

4. oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w krajll iza granicą.

5. oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelności pieniężne.

6. W części A oświadczenia zawańe są informacje jawne' w części B zaś info.macje niejawne dotyczące adre_
su zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.

czĘśc A

Ja niŹej podp]sany(a), Bogdan Tomasiewicz'
( miÓna nazw]sko oraz nafuisko rodowe)

urodzony(a) 04.03.1955 w Czarnej

Pub iczne Gimnazium w Grabinach_ dyrektor
(miejsce zalrUdńienia' sla|owsko ub f!nkcia)

po zapoznani! s]ę z przepisami ustawry Ż dnia 21 serpnia 1997 r o ogranicŻen u prowadzenia dzała]ności go'

spodaicze; przez osoby pe]niące funkcje publ]czne (Dz U' Nr 106' poz' 679, Ż 1998 r Nr 113 poz. 7']5 ] Nr 162'

poz 1126,21999r.Nr49,poz.483,22000r.Nr26 poz.306orazz2002r'Nr113 poz 984 Nr214,poz1806)oraz
ustawy z ania 8 malca 1990 r o sar.oŻądŻe gmlnnym (Dz U z 2001 f' Nr142,poz 1591 alaz z 2002r Nr 23

po. ź2o' u, s2' poz 558, Nr 113, poz 984' Nr 153 poz 1271iNl214' poz. 1806)' zgodne z ań' 24h te] Usiawy

ośWadczam Źe posadam WchodŻące W skład małŹeńskiej Wspólności mająlkowej lub stanow]ące nrój majatek

odrębny:

t.

Zasoby pien ężne]

środki pien ęŻne gromadŻone W Walucie po skiej: nie dotyczy

- ślodki p enięŻne gromadzone W wa uc e obce]] nie dotyczy

_ papiery Wartościowe: nie dotyczy
na kwotę:

lt.

1 Dom o powierzchni 160 m'?, o Wańośc: 150ooo tytul prawny akt notalialny kW 17966 Współr'Vłasność

ma]ątkowa Z Źoną

2 MiesŻkanie o powierzchni: n]e dotyczy m'Ż' o Wariości: nie dotyczy tytuł prawny: nie dotyczy

3. Gospodarstwo rolnel

rodzal qospodarstr,va: nie dotyczy, powierzchnia: nie dotyczy

o Wartośc ' nie dotyczy

rodzal zablrdowy n e dotyczy

tytuł prawny: nie dotyczy

Z tego tytułu os]ągnąłem(ęłam) W roku Llbiegłym przychód idochód W wysokoŚci: nie doiyczy

4



inne n]eruchomości

Pow erzchnia: dzialka 500 m2

o wańości'2000 zł

tyluł prawny: akt noterialny kw 54238 WspółWłasność majatkowa z żoną

Posiadam udziały W spÓłkach hand owych - naleŻy podać liczbę i ernitenta udziałóW:
n e dotyczy

udzialy le stanow ą pakiet Większy niż 1o% udzialÓW w spółce: nie dotycŻy
Z lego tytu]u osiągną]em(ęłarn) W roku ubległym dochód W wysokoścr: nie dotyczy

Posradam akc]e w spólkach handlowych _ na]eŹy podaó ]iczbę i ernitenta akcji:
nie dolycŻy

akcle te stanowią paklet Większy niż 1o% akcjiw spółce: nie dotyczy

z tego tytułu osiągnąłen](ęłam) W roku ubiegłym dochÓd w Wysokości: n e dotyczy

Nabyłe'm(am) {nabył moj małżonek z wyłączeniem m]enia pzynaleŹnego do jego mająlku odrębnego) od skar_bu Państwa, innej pańshłowej osoby prawne] jednoslek samorządu lerytorlainego' itt związroń luo oa ło_
munalnej osoby prawnej nasiępujące mienle [tore podlegalo zbycU w diodze prietargu _ nilezy podac opls
mien a i datę nabycia, od kogo] nie dotyczy

Prowadzę dz ałalność gospodarcŻą'? (należy podać folmę prawną i przedm]ot dzrałainości): nie dotyczy
osobiście nie dotyczy

. Wspólnie Ż innymi osobami nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąlem(ęłam) W roku ubiegłym dochód W Wysokości: nie dotyczy
2' zarządzam dŻiała]nością gospodarcŻą lub jestem prŻedstawicie]em pelnomocnikiem takiej C]ziałalności

(naleŻy podać formę prawną i prŻedm ot działalnoścr): nie dotyczy

osobiście nie dotyczy

Wspólnie Ż innymi osobami nie dotyczy

Z tego tytułu os]ągnąlem(ęłam) W roku ubiegłym dochód W Wysokości: nie dotyczy

1' W spÓłkach handlowych (nazwa' s]edziba spółk ): nie dotyczy

- jestem członkiern Żarządu (od kiedy): nie dotyczy

- jestem cŻłonkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dolyczy

- jesten] członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotycŻy

Z tego tytt]tt] osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód W wysokośc]: nie dotyczy

2. W spółdzielniach:

nie dotyczy

_]estem cŻ]onk]en] zarządu (od kiedy): nie dotyczy

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

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy)] nie dotycŻy

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód W Wysokości] nle dotyczy

ń



3 W fundacjach prowadzących działalnoŚć gospodarczą

nie dotycŻy

_ jestem członkiem zarządu (od kiedy): nie dotycŻy

_ jestem członkiem rady nadzorcze] (od kiedy): nie dotyczy

_ jestem członk em komjsji rewizyjne] (od kiedy): nie dotycŻy

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) W loku Ubiegłym dochód W WysokoŚci] nie dotyczy

v t.

]nne dochody osiągane z lylułu Zatrudnienia lub inne] dzałaInośc] zarobkowej lub za]ęć z podanem kwot
uzyskiwanych z kaŻdego tylułu z tytułu zatrudnienia _umowa o pracę 72 282 zł 871100

emerytura Źony 23 982zl 87 hla

tx,

sk]adniki mienia ruchomego o wańości powyŻej 10 000 złotych (w pEypadku pojazdóW mechanicznych należy
podać malkę' model irok produkcj])] samochód osobowy M tsubishi colt 201lr'

x.

zobowiązania pieniężne o Wartości powyŻej 10 000 złotych' W tym zaciągn]ęte kredyty i pożyczk oraz Warunki
na jak ch zostały udŻ elone (Wobec kogo' w związku z jakim zdarzeniem, W ]akiej wysokości) Kredyt gotóWkowy
30000 Ż W PKo BP'zakup samochodu, kredyt odnawjalny PKo BP 20 000 zł

DAI{T OSOBCIWE
PRAlry$IIE CHIRONIONE
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owyŹsze ośWiadcŻenie składam
prawdy lub zatajenie prawdy grozi

świadomy(a)' iŹ na podstawie ań' 233
kara pozbawienia Wolności'

S 1 Kodeksu karnego za podante

Czana 27 .04.2012t .

(m]ejscowość' data)

] Niewłaściwe skreślić

_\ie 
dolyc7y oziatalnoso Wyfiłorczel w 'o|nlctwie w 7akresie ptoduk.]l

3 Nie ootyczy ń naazorczych spóldzielnimieszkaniowych'

3pł{łł {'&łuuą
/ (Poapi"l

roś]innej i zwieĘęcej, wformie iŻaklesie gospodar


