Swidnica,

OSWIADCZENIE

dnia 24.04.2014 r.

MAJATKOWE

radnego gminy
Uwaga:
1. Osoba skladajaca oswiadczenie obowiazana jest do zgodnego z prawda, starannego i
zupelnego wypelnienia kazdej z rubryk.
2. Jezeli poszczególne rubryki nie znajduja w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy
wpisac ..nie dotyczy".
3. Osoba skladajaca oswiadczenie obowiazana jest okreslic przynaleznosc poszczególnych
skladników majatkowych, dochodów i zobowiazan do majatku odrebnego i majatku
objetego malzenska wspólnoscia majatkowa.
4. Oswiadczenie o stanie majatkowym dotyczy majatku w kraju i za granica.
5. Oswiadczenie o stanie majatkowym obejmuje równiez wierzytelnosci pieniezne.
6. W czesci A oswiadczenia zawarte sa informacje jawne, w czesci B zas informacje niejawne
dotyczace adresu zamieszkania skladajacego oswiadczenie oraz miejsca polozenia
nieruchomosci.

CZESC A

Ja nizej podpisany

Wieslaw Malisz,
(imiona i nazwisko oraz nazwisko

Malisz
rodowe)

urodzony 06.01.1959 r. w Swidnicy,
emeryt - byly funkcjonariusz
Pozarnej w Swidnicy,

Komendy Powiatowej Panstwowej Strazy

radny Rady Gminy Swidnica,
(miejsce zatrudnienia,

stanowisko

lub funkcja)

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (Dz.
U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.
984, Nr 153, poz. 1271

i Nr 214,

poz. 1806), zgodnie z art. 24h tej ustawy

oswiadczam ,

ze posiadam wchodzace w sklad malzenskiej wspólnosci majatkowej:
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i.
Zasoby pieniezne:
-

srodki pieniezne zgromadzone w walucie polskiej: na rachun. biez. 766,97 zl + lokata
terminowa 3 mies. w kwocie 10.000 zl + w gotówce 4.000 zl + wklady czlonkowskie
zgromadzone w Pracown. Kasie Zapomogowo-Pozyczkowej
przy KP PSP w
Swidnicy w kwocie 10.700 zl (wszystko - malzenska wspólnosc majatkowa)

- srodki pieniezne zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy
- papiery wartosciowe:
na kwote:

nie dotyczy

nie dotyczy

II.
1. Dom mieszkalny o powierzchni: 229m2, o wartosci: 250.000 zl. Wartosc przyjeta z Polisy
ubezpieczenia domu,
tytul prawny: wspólwlasnosc - Akt Notarialny kupna, ( malzenska wspólnosc majatkowa ).

2. Mieszkanie o powierzchni:
tytul prawny:

nie dotyczy

m2,

o wartosci:

nie dotyczy

nie dotyczy

3. Gospodarstwo

rolne:
nie dotyczy
rodzaj gospodarstwa:
, powierzchnia:
o wartosci:
rodzaj zabudowy:
tytul prawny:
Z tego tytulu osiagnalem(elam) w roku ubieglym przychód i dochód w wysokosci: nie dotyczy

4.

.
.
.
.

Inne nieruchomosci:

powierzchnia: dzialka o pow. 16 arów zabudowana: budynkiem mieszkalnym jw., budynek
gospodarczy z garazem o powierzchni zabudowy 70 ni i lekka wiata,
o wartosci: dzialka okolo 16.000 zl, budynek gosp. okolo 60.000 zl, wiata okolo 12.000 zl,
tytul prawny: wspólwlasnosc - Akt Notarialny kupna domu mieszkalnego i dzialki, budynek
gosp. i wiata wybudowane w pózniejszym czasie.
( wszystko malzenska wspólnosc majatkowa ).

III.
1. Posiadam udzialy w spólkach handlowych z udzialem gminnych osób prawnych lub przedsiebiorców,
których uczestnicza takie osoby - nalezy podac liczbe i emitenta udzialów:

nie dotyczy,
udzialy te stanowia pakiet wiekszy niz 10 % udzialów w spólce:
Z tego tytulu osiagnalem(elam)

nie dotyczy

w roku ubieglym dochód w wysokosci:

nie dotyczy

2. Posiadam udzialy w innych spólkach handlowych - nalezy podac liczbe i emitenta udzialów:
nie dotyczy
Z tego tytulu osiagnalem(elam)

w roku ubieglym dochód w wysokosci:

nie dotyczy

w
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IV.
1. Posiadam akcje w spólkach handlowych z udzialem gminnych osób prawnych lub przedsiebiorców,
których uczestnicza takie osoby - nalezy podac liczbe i emitenta akcji:

w

nie dotyczy
akcje te stanowia pakiet wiekszy niz 10 % akcji w spólce:
Z tego tytulu osiagnalem(elam)

nie dotyczy

w roku ubieglym dochód w \-vysokosci: nie dotyczy

2. Posiadam akcje w innych spólkach handlowych - nalezy podac liczbe i emitenta akcji:
nie dotyczy

z tego

tytulu osiagnalem(elam)

w roku ubieglym dochód w wysokosci:

nie dotyczy

V.
Nabylem(am) (nabyl mój malzonek, z wylaczeniem mienia przynaleznego do jego majatku
odrebnego) od Skarbu Panstwa, innej panstwowej osoby prawnej. jednostki samorzadu terytorialnego,
ich zwiazków lub od komunalnej osoby prawnej nastepujace mienie, które podlegalo zbyciu w drodze
przetargu - nalezy podac opis mienia i date nabycia, od kogo: nie dotyczy

VI.
1. Prowadze dzialalnosc gospodarcza (nalezy podac forme prawna i przedmiot dzialalnosci):
- osobiscie

nie dotyczy

- wspólnie z innymi osobami
Z tego tytulu osiagnalem(elam)

nie dotyczy
w roku ubieglym przychód i dochód w wysokosci:

nie dotyczy

2. Zarzadzam dzialalnoscia gospodarcza lub jestem przedstawicielem, pelnomocnikiem
dzialalnosci (nalezy podac forme prawna i przedmiot dzialalnosci): nie dotyczy
- osobiscie

nie dotyczy

- wspÓlnie z innymi osobami
Z tego tytulu osiagnalem(elam)

nie dotyczy
w roku ubieglym dochód w wysokosci:

nie dotyczy

VII.
W spólkach handlowych (nazwa, siedziba spólki): nie dotyczy
- jestem czlonkiem zarzadu (od kiedy):

nie dotyczy

- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy
- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy
Z tego tytulu osiagnalem(elam)

w roku ubieglym dochód w wysokosci:

nie dotyczy

takiej
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VIII.
Inne dochody osiagane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialaJnosci zarobkowej lub zajec, z podaniem
kwot uzyskiwanych

1.
2.
3.
4.

z kazdego tytulu:

Pobieranej emerytury -------- ogólem 58.357,14 zl,
Pobieranych diet radnego -- ogólem 14.400 zl,
Zwrotu nadplaconego podatku dochod. 556 zl (za rok 2012),
Dochodu zony uzyskanego z pracy we Wloszech przez okres 6 miesiecy ( wszystkie dochody stanowily malzenska wspólnosc majatkowa)

4800 euro.

IX.
Skladniki mienia ruchomego o wartosci powyzej 10.000 zl (w przypadku pojazdów mechanicznych
nalezy podac marke, model

Samochód

i rok

produkcji):

osobowy Mercedes Vito model 112, 2,2 COl - rok produkcji 2000.
( malzenska wspólnosc majatkowa)

X.
Zobowiazania pieniezne o wartosci powyzej 10.000 zl, w tym zaciagniete kredyty i pozyczki oraz
warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiazku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokosci):

Pozyczka pobrana w Pracowniczej Kasie Zapomogowo-Pozyczkowej
przy KP PSP w
Swidnicy, w miesiacu pazdzierniku 2013 L, W kwocie 15.000 zl do splaty w 10 ratach
miesiecznych po 1500 zl.
Do dnia 31 grudnia 2013 r. zostalo splacone 3000 zl ( 2 raty ). Do splaty w 2014 L pozostalo
12.000 zl (8 rat). (malzenska wspólnosc majatkowa)
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CZESC B
Adres zamieszkania

-

osoby skladajacej oswiadczenie:

Miejsce pOlozenia nieruchomosci

wymienionych

w punkcie 1/czesci A (adres):

1. ;
2. Nie dotyczy
3. Nie dotyczy
4.

Powyzsze oswiadczenie skladam swiadomy(a), iz na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu
za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnosci.
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podpis skladajacego oswiadczenie)
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1. Jesli pl.-t 1 i 2 PanalPani nie dotyczy - nalezy wypisac" nie dotyczy" - prosze. nie pozostawiac pustych
wierszy.
2. Wstepni - krewni w linii prostej, od 1.1órychdana osoba pochodzi (rodzice, dziadkowie).
3. Zstepni - kTewni w linii prostej, którzy pochodza od danej osoby ( wnuki, dzieci ).
4. Nie nalezy wpisywac umów, które dotycza stosunków prawnych wynikajacych z korzystania z powszechnie
dostepnych uslug lub ze stosunków prawnych powstalych na warunkach powszeclmie obowiazujacych.
5. Jezeli wpisano ••nie dotyczy" takze prosze sie podpisac

