OSWIADCZENIE MAJĄTKOWE
wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki
organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego
gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu
wójta ttl
Walim

30.04.2014 r.

(miejscowośc)

(dnia)

UWAGA:

1.

2,
3.

Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego zprawdą, starannego izupehego wl,pełnienia
każdej z rubryk.
Jeżeliposzczególne rubryki nie majduja w konkretnym przypadku zastosowania, naleĄ-upisać.,nie dotyczy".
Osoba składająca oświadczenie obowiazana jest olaeślićprrynależnośćposzczególnl,ch składników
majątkowl,ch, dochodów i zoborł,iązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością
majątkową.

4.
5.
6.

Oświadczenie majątkowe doty cz;, majatku rv kraju i za granicą.
Oświadczęnie maj ątkowe obejmuj e róvnież rł-ierzytelności pienięzie.
W częściA oświadczenia zawarte sa intbrmacje jawne, w części B zaśinformacje niejarłne dotyczące adresu
zamieszkania składającego ośu,iadczenie oraz miejsca połozenia nieruchomości.

CZĘSC A
J

a. niżej podpi sany, Zbi gniew,

C zesław,

Woj

cie

szali

(rmiona i nanł,isko oraz nazw,isko rodowe)

urodzony(a) 14 maja 1956 roku u,Boguszorvie
Zatrudniony w Centrum Kultury i Turystyki lv Walimiu na stanorvisku Dyrektora
(miej sce zatrudnienia. stanowisko lub funkcj a)

po zapoznaniu się z przepisami ustaw}, z dnia

2

i

sierpnia 199'l r, o oqraniczeniu prorł,adzenia działalności

(Dz.U.Nr 106. poz.679, z1998 r.Nr 113,poz.715i
Nr162,poz.lIż6.z1999r.Nr49,poz.483,z2000r.Nr26, poz.30óorazz2002r.Nri13,poz,984iNr
żl4,poz.1806)orazustawyzdnia8marca 1990r.osamorządziegminnym(Dz.U.z2001r.Nr142,poz.
1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. ż20. Nr 62, poz. 558, Nr 1 13, poz,984, Nr 153, poz. l271 i Nr 214, poz.
gospodarczej przezosobypełniącefunkcjepubliczne

1806), zgodnie

z

art, 24h tej ustauy ośrł,iadczam,że posiadam w,cirodzące w skład małżeńskiej wspólności

majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębn1,:

[. Zasoby pieniężne:
środki pieniężne zgromadzone w rvalucie polskiej: około 60.000, - zł objęte małzeńską
wspólnością majątkową .,. .,

środkipieniężne zgnomadzone w walucie obcei: nie do§czv
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nrałZenską WSpoi noScia, mająiKci\/a.
WSPołWłaSnoSc
_\1leszkallie 0 po\\ierzc]łni 54 nl]. t) \\.11-tosci, 3O0 000 - zł trtuł Pra\\n\
ob1eta nałzeńską wspoInoścląmajątkową
Łlłrpodat-§two roltle. rodzaj gospodarstwa, nie dotyczy. powierzcirtlia
.. rodzai zabudorvy
i_} \Vill-[(i5Ll
tytuł prarvny:

1.

osiągnąłenr(ęłam)rv roku ubiegłym przychod i dochod w wysokosci, ",
54 m2
ltlne nieluchonrości.powierzchnia. mieszkanie o powierzchni
tl wartości. 300"000,- zł
ośclą majątkową
|vtuł prawn_v- : w§połwłasność,objęta małzeńską wspo n

Z, t*:gt: Ł_vtułu

l

l E i"

i elrlitenta udziałorv,
i,,oslaeiarn uclziałi, w społkach hancllowych - naiezy pociac 1iczbę

.

L,l,:i:l;iłv ti] stitilowtą

nie dotYczYl

pakiet r.viększy ł,tlz 10oń udziałolv rv społce, nie dotyczy

it,tuiu ostągnąłenl(ęłam)w roku ubiegłynr dochod w wysokości

l\
tl.

_
i emitenta akcii,
ilil_cl3lla,lu akc|e lł- społkach handlowych należy podac liczbę

;li.ł!,: t,., :rtanorł,lą pakiet rviększ.v

nń l0ań akcji w

i 1.1(, i},tttłtl ilst4gtiąłeni(ęłarrl)w roku
\.

nie dotyczy

społce,

ulriegłym dochód w lvYsokoŚci. nie OotYczY

jego nlajątkrr
nrałzcltlek. z lvyłączeniem mienia przynależnego do
prawnej, jednostek sanlorządu
r,iir-Łlt.tcgtl) od Skarbu Pałlstrła. rnnej pałistr,vorvej osoby
nastęPujące tlltellie, ktore
1i_,i\tl_rlialnego. ich zrviazko*,iub od kotllutlalnej osoby prawrrej
-.,.li,-i łe tlt(anl) (nab_vł nro.j

i,,lclegał* zbvcll,t rv dlorlze L)lzeiargu
rjcltvczv

_

tlalezt,poclac opis rlienia idatę nabvcia, tlcl kclgo_ rlie
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CCiyCZy

-

nie dotyczy
i,,,spoinie z itlIlvtrri clsobatrli nie dotyczy
t.l:o.biscie

'ł, tego tytułu osiągnąłern(ęłarrl) rł, fokLt ubiegłym przychod i ciochod

w,

wysttkosci. nie ciotYczY

2, 'ł.;lrządzaLn tlziałalrlościągclspod arcząlubjestenr przedstawicielem, pełnomocniklem takiej
iiziałalrrosci (nalez1, podac fbrnrę prawną i przcdniot dzialalności),

i:sobiscie nie dotyczy

,

rvspolnie z innytłri osobami nie dotyczy

.ł tcgtl tvtułu osiągnąłern(ęłanl)lv roku ubiegłym dochod w wysokosci nie dOtYCzY
1,r l-

i

\Ąi społkach łrandlowvch (tnzrra. siedziba spótki).

itstetlt człclnkiern zarz,ądu (od kicdi
]r]5tC1l] członkięt1,) rady

nadzorczei (od kred_v). nie dotyczy

jcsierit członkiem konlisji

l

) nie dotyczy

,"*i7l,inei

(od klcdr,)

nie dotyczy

ic.ltl tvtułu clsiilgnąłem(ęłanr) rł,rclku ubiegłvnl dochód

le.tct1-1

,,v

rłłsokoscinie dctyczy

członkiem złrządu {oelkicdv). nie dOtYCZY

:-iliill członkiern

racly naclzclrcuej|'l (odkied.v): nie dotyczy.

:5ielll .ułonii",]n ku*irii ,]**lr|in"; (od kiotti1 nie Oot|czy

.,

,;]il tvtirłu osiągnąłem(ętam) w roku ubiegłyrn dochod .ł wysokoŚci: nie dOtYczY

l

\\ iirrliiaciacil

pror,vadzących dzia.ialnosc gł:spodarczą.

.

c,,łotlktcirl lal zac,iu

l€,.trllr

(,_-lu1

kil-dr }

nie dotycZ,V

l.:)ie!]l człoilkienl racil, ilacizt-lrcze1 (elclkrcdr

) nle dotyczy

jr]:irill człtlnkielll korllis.ji relvizl,jnej (od kledr,) nie dotyczy

.

nie dOtYCZY
,..:tl .iltli]u tlsiągllałcitllęlarll) u roku urbiegłym clocilod rł",v},sokosci,

1-!lt. itlile dclchodv

lub zajęc. z
osiągane z tytulu zatruclnienia lub innej działalnosci zarobkorve.i

zł
klłot uzvslłiwarl_vch zkażdegotytulu: dochod zIyt. zalrudnienia 68,615,47
zł ztyl_ umowy ziecenia 4,672,aazł,
:lt,.1.1oLi WspołmałZonka Z tyt. zatrudnienia Ą2.2og,g7
17Ą6,2Ozł "
-ir.ryląli62gilla wypłacofie z FG§P

1it-,.ialiictrl

złotych (rIprzl'padku polazdol|
osobowy marki hlllTSUBlSH
._. ii.]j!iL.zll\r,,il trlliczl porlac markę. lrrode I r rclk proclukcti). 56t1loChod
majątek
lrl:J€i CL.l]"LAI,{DER 2,4 MR 05 2,1 t , rok produkcji 2004 - Stanowi odrębny

i\.

>kiadrril.i lrrienra t-uchclmego o wartości powyzej

l0

OO0

,tlłJ5i.]V

w tynr zaciągnięte kredyti,i
l3!;ilwlązilnia.llir:titęz,lle ti rriilltlsci powvzej i0 00O złotych,
(riclbec |Q$tl- \\ zrriazktt l lirkl!'li zdarzonionr"
i,,.l..1-łr: ki ()ra; ",L]aftillkl. na 1aklch ztlstalr, ld7lę|irłle

\.

l.ii,,

r,r'

ii! li r l,oktlli:i).
PeKao §,A" odział
i<,lr:riyi |-lipoteczriy na Zakup lnleszkania . udzielonY przez Bank
pozostało do spłaiy
\Ąlrccłar,v, pr:Vzrlany w 2005 roku na kwotę 56.218 CHF

1

łJii8,25 CHF, ZObOWlą,Zanie stanowl małZenską Wspolnosc majątkową
? kredyt hipatec;:rry na zakup mieszkanla udzlelony przez Deutsche tsankdocddział
spłaty
pozostało
\iVałbrzych . pr}:yr_nany w 2009 roku na kwotę 50 300,- EUR ,
.iii §l lą 54 Ft JR zobowiazanle stanowi małzen§ką Wspolnośc majątkową

:il

