
oŚwnoczENlE MAJĄTKoWE

wójta, zastępcy wójta, sekretaaa gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy'
osoby zarządzĄącej i członka organu zalządzaiącego gminną osobą Prawną

oraz osoby wydającej decyzje administracyine w imieniu wóita'

Gzarna, dnia 10. 04. 2013 r.
(miejscowość)

Uwaga: SeZ 5
1. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą starannego i zupełnego wypełnie-

n_la każdei z rubryk.

2. JeżeIi poszczególrre rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać ..nie dotv-
czv".

3. osoba składaiąca ośwładczenie obowiązana jest określić przynabżność poszczególnych składników mająt-
kowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego mażeńską wspóInością ma-
jątkową.

4. ośwladczenie maiątkowe doĘczy majątku w kraju i za granrcą.

5. oświadczenie majątkowe obeimuje również wierzytelności pieniężne.

6. W części A oświadczenia zawańe są informacje jawne, w części B zaś infomlacie nieiawne dotyczące adrc-
su zamieszkania składającego oświadczenie oraz mieisca położenia nieruchomości.

czĘśl A

Ja, niżej podpisany(a)' Gzegoz Franciszek Markowicz,
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) 01 lutego 1963 r. w Tamowie

dyrektor Zespofu Szkół w Zdżarach
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapaznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalnoŚci go-
spodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz' 679, z 1998 r. Nr 113, poz. 715 i Nr 162'
po2.1126, z 1999 r. Nr 49, poz. 483, z2OOO r. Nr 26, poz. 306 otazz2OO2r- Nr'113, poz. 984 i Nr 214, po2.1806) oraz
ustawy z dnia 8 marca 1990 r' o samorządzie gminnym (Dz. U. z 200'| r. Nr 142, poz. 159'| olaz z 2o02 r' Nr 23,
poz./20, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806), zgodnie z art.24h tej uśawy
oświadczam, Źe posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspÓlnoŚci majątkowej lub stanowiące mój majatek
odrębny:

t.

Zasoby pieniężne:

_ środki fieniężne gromadzone w walucie polskiej: 10 000

- Środki pieniężne gromadzone w walucie obcej: nie dotyczy

- papiery wańościowe: nie dotyczy
na kwotę:

Dom o powierzchni: 150 m2, o wańoŚci: 4oo ooo złtytuł prawny: wspÓłwłasnoŚÓ małŹeńska

Mieszkanie o powierzchni: nie dotyczy m2, o wańości: tytuł prawny:

Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospod a rstwa : n i e d otyczy, powie zch n i a :

o wańości:

rodzaj zabudowy:

tytuł prawny:

Z tego tytufu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychod i dochód w wysokości:

lnne nieruchomości:

ll.

1.

2.

3.

4



powiezchnia:44 ary - dziaka, na ktÓĘ wybudowany jest ww. dom

o wańości: 30 000 zł

tytuł prawny: wspóhłtasnośó małżeńska

ilt.

Posiadam udziały w spółkach handlowych _ należy podaÓ liczbę i emitenta udziałÓw:

nie dotyczy

udziały te stanowią pakiet większy niż 10o/o udŻałów w społce:

Z tego tytufu osiqgnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochÓd w wysokości:

lv.

Posiadam akcje w spółkach handlowych - naleŻy podaó liczbę i emitenta akcji:

nie dotyczy

akcje te stanowią pakiet większy niŻ 10o/o akQi w spółce:

Z tego tytufu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochÓd w wysokości:

V.

Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia pzynależnego do jąo majątku odrębnego) od Skar-
bu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samoządu terytorialnego, ich związkÓw lub od ko-
munalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze pzetargu _ należy podaó opis
mienia idatę nabycia, od kogo: nie dotycay

vt.

1. Prowadzę działalnoŚć gospodarczą2 (należy podać formę prawną i pzedmiot działalności): nie dotyczy

- osobiście

- wspólnie z innymiosobami

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochÓd w wysokości:

2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej działalności

(należy podaó formę prawną i przedmiot działalności): nie dotyczy

- osobiście

- wspólnie z innymiosobami

Z tego tytufu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

vll.
1. W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): nie dotyczy

-jestem członkiem zaządu (od kiedy):

_ jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):

_ jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytufu osiągnąbm(ęłam) w roku ubiegłym dochÓd w wysokości:

2. W spóldzielniach:

nie dotyczy

_ jestem członkiem zarządu (od kiedy):

- jestem członkiem rady nadzorczej3 (od kiedy):

_ jestem członkiem komisji rowizyjnej (od kiedy):

Z tego tytufu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:



3. W fundacjach prowadzących clziałalnośĆ gospodarczą:

nie dotyczy
_ jestem członkiem zarządu (od kiedy):

- jestem czbnkiem rady nadzorczej (od kiedy):

_jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Ztego tytufu osiąnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochÓd w wysokości:

vilr.

lnne dochody osiągane z tytufu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęÓ, z podaniem kwot
uzyskiwanych z każdego tytufu: moje dochody : 79604,80 zł, dochody mażonka : 84112,86zł

!x.

Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 złotych (w pzypadku pojazdów mechanicznych należy
podaó markę, model i rok produkQi): Toyota Corolla, rok produkcji 2006, wańośó 25000 zł - współwłasnośó
mażeńska

x.

Zobowiązania pieniężne o wańości povwżej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz warunki,
na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdazeniem, w jakiej wysokości): kredyty hipoteczne
zaciągnięte na budowę domu: 90 000 złi 50 000 cHF

czĘśc B
Adres zamieszkan ia osoby skład ającej oświadczenie :

Mieisce położenia nieruch^-^ćai "_'-:^_:_ -" -r



Porłyższe oświactczenie składam świadomy(a), iż na podśawie ań' 233 $ 1 Kodeksu kamego za podanie nie_

prańy lub zatajenie prawdy groŻ kara pozbawienia wolności'

0,"rłg r0r lo o ł L9 lbt
(młejscowość' <tata)

' Nierdaścłwe skeśllć.
' i'iiil"tyó diHlnós.i wytuórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwiezęcej, w formie i zakesie gospodar-

stwa rodzinnego.

' N ie dotyczy rad nadzorczych spółdzielni mieszkanionrych.


