
MszczonóW, dnia 25,05.2020 r,

im Pr.ł r:]

t]Wa8a:

1. osoba skladająca oświadczenie obow]ązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i żUpełnego Wypełn]€ni.

2, Jeżeliposzcz€gólne rUbrYkin e znajdUją w konkretnym przypadku żastosowania, należy wpi§ać,,nie doNcżV",
3, osoba składająca ośWiadcż€nle obow!ązana j€st określ]ć przynależność posżcżególnych składn]kóW

majątkowych, dochodóW izobowiążań do m.jątkt] odrebnego ima]ątku objętego malżeńską wspólnośc!ą
majątkową,

4, ośWiadczenie majątkowe dotyczy majątku w krajLJ i za granicą,

5 ośWiadczenie majątkoWe obejmUje róWnież wierżytelności pien]ęźne,

6, W części A ośWiadcż€n]a żawarte są lnformacje jawne, W części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu

zam]eszkan]a skladającego ośW]adczenie oraz miej5ca połoźen]a nierUchomości,

ośWlADcuENlE MAJĄTKoWE

\Yójta, .estęPEy v/ójte, sekretar.a 8miny, sP€rbnik€ gminy, kierown ika jednostki
or8anizacyjnej gminy, @

,v,4+a 1

cZĘŚĆ A

Grzegarz olczok
{lmLonó ]nawlko 06? nażWirkó ródóWe}

]., n żej podp sany (a)]

urodZony(a): 15 stycznio 1971w Zyrordawie

sżkólo PadstoWa\xa in mjr 1ózefa Wlśnjewsktega W Lutkówce,
ul. sżkalno 1,96 323 asuchóv/ , Dyrektar

m etr.e żatjudi.n ;, st.now+. ub f j]llrJ]

po żapożnan]L.] s]ę ż prżep sam Uslawy Z dn a 21 s erpnja 1997 [ o ogran cżeniU prowadżen]a dż a]a noŚc
gospodarcże] prżeż osoby peln]ące funkcje pUb cżne (Dż, t], Nr 106, poZ, 679, ż 1993 r Nr 113, poz, 715
] Nr 162, poz, 1126, ż 1999 r Nr 49, poż, 483, Z 2000 r Nr 26, poz, 306 oraZ ż 2002 r, Nr 113, poż, 984 ]

N.21,1, poż, 1805) orJz uslawy Z dnia 8 nrarca 1990 r o sarno.ZądZie gm nnym (Dż, LJ, Z 2001 r Nr 142,
paż.1597 a.aż żżoa2l Nr 23, poż,220, Nr 62, poż.558, Nr 113, poż,984, Nr 153, poż, 1271 lNr 214,
poż, 1806), żgodnie ż art 24h te] Ustawy ośWiadcżarn, że posadarn Wchodżące W sklad malżeńskjej
Wspó noŚcj rnajątkowej ub stanoW]ące mój nrajątek odrębny:

, Zasoby p eniężne
środki pieniężne żgromadżone W Wa L.]cie po 5k]e): .,,...,,,. 9a aaa,aazl.

środk plen ężne żgromadZone W Wa Ucle obce] ......,.... nie datyczy. ......



ll.
1,Dom o pow e.żchn : ]42m:,o Warloścj 350 001,aazl l t|l pftwr|,\!: mołżeńsko wspólność majqtkowa.

2.M e5żkan e o pow erZch| : ,nie daty.ży . ....l|', o wartośc ,.,,,,,,,,,,,,,,tytul praWny:,,,,,,,,, ,, ,, .,,,.,,,,,,,,

'?. Gospodarstwo ao ne:
rodza]8ospodarstwai.,.,......,.......,...,niedótycży,.,.,,,.,.,,,,,,,,,,,,,,,powerzchnia:,,,,,,,,,.,,,,.,,,,.,,,,,,,,

^orLo9c 
,, ,,,,

roo a1, "b ,do,t, ,, , ,,

, i p _^n, :,, ,,,,,, ,,,, , ,

Z tego tytułU osiągnąłem(ę]am) W roku L]b eglym przychód ] dochód W Wysokośc : ,,,.,..,,,,,,,,,,,,,.,
4 nne n erlrchomośc] :

pawlerrchnia dzjolkó ó paw. 1318 d-

o waftości I B0 aoózł

tytu] praWny : molze;skd Wspólnaść majqtka\,lo.

l.
Pos adanr udzjały w spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta udż]ałóWI

nie dary, 1r,,..,.,.............

udZ]ałV te StaroWią pakiet Więk5Zy n ż 10 % Udż ałÓW W spółce...,,,.,,,,.,,,, , ... .... nle dotycży....... .. .

Z tego tytu]u os ągnąlem(ęl3m] W roku !biegłym dochód W Wysokośc]: ,,..,.... nie doLycży,., -,-,.---

Posladam akcje W spółkach hand!owych na eży podać lcżbę iemitenta akcji:
Ąb AĄh,r^l

akcje te stanowią pak]et Wjększy niż 10 % akcjl W spółceI
........,.,,,,.,.,, nje datyczy

Z tego tytUłt] osiągnąłem(ęłam) W rokU L]b eglym dochód \Ąr Wysokośc]:.,.,.............. nie datyczy---

V
Nabyiem(am) (naby1 mó ma]źonek, ż Wyłą.żeniern m]en]a przyna eżnego do ]ego mająlkL] odrębnego)

od skarbu Państwa, ]nne] państwowei o5oby praWne], ]edno5tek śarnorżąd! terytor a nego, ;ch ZWiążkÓW

kon,]una ne] o5oby prawne] ub żWążk! metropoitanego następujące menie, które pod egało

żbyciU W drodże p.uetarg! nalezy podać opis n,]en a i datę nabyc;a, od iogc:

paplery !ła:tosa oWe :



Vl.
1,Prowadżę działa]ność gospodarcżą ' (naleźy podać formę plawną i przedmiot dżiała]ności):-.,,,,.,.,,,,,,.,,

.o_obijl e ,,,,,,,,,,,,,,,.,,.,. nĘ daly-.y .. ...... .. . .. ..

Z tego tytLrłu osiągnąłeri(ęłam) W .okU Ub]eg]y.n przychód ; dochód W WySokośc]:., ,, ,,,, , ,,,, ,,,, ,,,,,,,,,,,.,

2.Zarżądżam dZia]a nością go5pcdarcżą Ub]estemprzedstaWceem,pełnomocnkemtak]e]dżlałalnośc]
(na eży podać formę prawną prżedrniot dż ała nośc ) : , , . , . , , , , . , . . , . , . , , , . , , , .

.... -da-
o,ob "ó,,,,,,,,,,,,,, ^-aó,, .,..............

Z te8o tytułU 05ją8nąleri(ęłam) W rokU Ub]eg]ym dochód W Wysokośc i

V]l.

1. W spółkach handloWych (nażWa, siedżlba spółkj):,,,.,,,,,,,,,,,,,,...,,,,..,,, nle dotyczy,,..,,....................,.,..,.

n]e datyczy..............,.....,,.,.,,.-,- -- -

jestem członkiern komisji .eW]Zyjnej (od kiedy):,.....................,. nie datyczy

Z tego tytutu osiągnąlem(ęłarn) W roku ub]egiym dochód W Wysokośc]|,,.,,.,,.,....,.,,.,,,

..... n ie dot\/czy....,......,..'''.- -''.- ----

3, W fundacjach prowadZących dżiałalność gospodarcżą|

............ ni" dat y -. 
)........,

Z tego tytU]U os ągnąie.n(ę|am) W rokU Ub egłym dochód W WysokoŚc]:... ,

2 W spóldZielniachi
.. . ...... ... . nje dotyczy.. .

Wspó n]e ż innyrni osobam]

jestem cZłonkiem żarżądU (od k]edy):,,,, ,,,,,,,,,,,,.,,. ..... ................... nle cotycż|..,.. ., .,....,.... .... ....

jestem cz]onk]em.ady nadZorcze] ] (od

]estem cżłonk em korn 5j] rewiżyinej (od



ż tego tylLrłU osiągnąlem(ęlanr) W roku ub eglym dochód W Wysokośc]:,..,

,- . ., .. . nE da|yczy.. . ...

Vl,
"ne dochody osiągane Z tytulu ZalrL.]dn en a Lrb nnej dZiał. noś.l Zarobkowej Ub żajęć, Z podan em
!lJ.t L]rysklwanych Z każdego tyt!1!]
] |lrleżnóść że stasunku pra.y sżkała Padst1Wavr'a jn njr ]óżefa Wjśniewskjeqa w Lutkóv,lce aroż Zespół
sżkół PublElnych w asuchowje 96699,j61 bruuo, Eurape]skje l\]iepubliczne Prżedszka]e ,,lnna bajka' w
Rodziejaw.Och (NsP nr 1 -- Zylardav\)je) 2628,8a) żl brutta aro. lespół szkó| |l, l\,|lsi,.c7ana|\,ie 6316,31 zl

2 Należnóść że stasunku pr1cy nałżonkl: 5j]59,11żlbrutta

lX,

sk]ad. ki m]enla ruchon,]ego o Wartości powYżej 10 000 żłotych {W przypadk! pojaZdóW mechan].Znych
na eży podać rnarkę, mode rok produk.j]J
, Hyundal ix35 - 2al5r
- Tlycto Yaris )aa6r

X,

żobow ąZ;n a p en ęźne o Wartości powyźe] 10 000 rłotych, Wtyri żac ągn]ęte kredyty pożyczk] oraZ
W3runki, na jak]ch Zostały UdZie one (Wobec kogo, W ZW;ążkL.] ż jakim żdarżen]em, W ]aki€j WysokoŚci):,.,

...., nje dotyczy

]eśtem.ż]onkiem ż.rżąd|r (od

, jestern cżłonkiem rady nadżorczei (od

jestem cz]onkiem



PoW\rże o,u ddczen e 9llidJm §W ddomV !) ,
luó zataren e p,.;dy 8 o., i;; ,;;;:;:;;:';;l;'.:odstaw 

e,d 233 § ] KodeksL] kirnego z]r po.:]anie n epraW.]y

Mszcżonów,25 a5,2a2a
ln]eF..Wo!i, da]a)

1, Nlewlaściweskr€ś/ić
2. N e dotyczy dZiałalnoścrWYIWórcże] W roinictwie WZakres e prod!rkc]iroś nn€] iżWie.żęce], Wio.n ie] zakr€sie 8ospodarstwa rodż nnego,
: Nie dotycży rad n.dżorcżych 5pcłdżieln miesżkanlowych,


