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Uwaga.
{. osoba sk"ładająca oswiadczenie obowiązana jesl cjo zgcdn*so z pre\,rjdą, starai]nego i zupeinego wypełnienia każdej z rubryk'

2' JeŹeli poszceegÓ|;ie rubryk! n;e znajciują. iv h.onkrett:yr* r}izypadku z;l*tog*w*nia, nai*:-v wpis*c ,.ni* dotyczy',.

3. Osoba składajaca łświad*enie łbr:wiązana jest łkrcŚ|iĆ pr:ynaie;i'-nl:śc plszcz*gÓ|nych sNładłlikÓw majfrtkowych, dochodów
i zobolviązań il|r ingjatku adrębnego i rnaiątiłł"l objęiego rrałt.eńską v''spóin*scią !"ńajątkowq.

4. ośWiadczĆnle o $tanie ir:ajqtkowynr d0tyczy maiątku w kra.ju iza granicq.

5. oświadc:eni* o st*nie l.irajatkowyrn obejrnuje rÓwniez wierzyteln*ści plenięŹne.

6. W części A cśwladczenia zawarte są infornraeje jalvne. w części B zaś infcrrnecje niejawne dotycząee adresu zamieszkania składającego
ośr"'liaciczenił* or*z i.:llejsca połozenia nieru*lloyności.

cZĘśC A

Ja, n!że1 podpi$siiy i*i, 1ć/iir*airnierz Aco|f Gapslt!
(imiona i naswisk* *raz nazwiski'- r*C;w:*)

urodzony (ai 24 pazC:iernika 'i 955 r. w Poznanli'
*irrr!]i

Oimnaxji.rm irn Zienti lt'ladnoieckiej i,v Drawsiqu
s4.r33 Drawsk.: . u! tsowsiańciul Wikp" 83i85

neLlczyciel i 5,5i1S etatu )
(m i*j sc,e zatrud n ie n ia, sta no**ish:o I u b +u n kcja )

po zapoznaniu się l !:Jiz*pisaffii t|stavjy z dni* 8 rnaręa 1990r. o sgrnorządzie gr*lni:yril {Dz'{-t. z ?001t.' hlr 142, poz.1591 oraz z 3c02r'
Nn 23. pcz.22*, Łjr *jł. p*;.558, !\lr .i13. po:'*Q84, il,jr !53, p<:z'.127tr i i..jr 214, !"l0ć.l8s6i' ugocirlle z *ń'24h tej ustawy oświadczarn, ze
posiadarn weŁlołJząc* .'t sktad rnałzeńskie'! vłspc|nclści rłajątkowej lub siancv.tiące rnÓ; majqtek adrębny :

t.

Zasoby pienię:;.łe :

. środki pienięzne zErs!.n6dzone w walucie polskiej :

11435's7 zł cbjęte rilałŹeńską wspo|nością nxająti(owq
- śrcdki ptenięir"re zgr*ł"rladzone iv wa|ucie obcej _ nie dctyezy
- papiery warłośC;$lvę : }:]urrdiisze inivestycyjne
lla kwi]tę : 4?7.8i|;'{).j 2ł - ł:Ł1ięt* rnałZeńsKą v*spÓlnr:Ścią rnejątkową

it.

1 . Dorrr s $owieffChili ' 12{] nr2. 0 Wa|tości : "l80 00s eł
tytuł pral.",ny : vrłilśłicia| . objęte nlałŹeńską wspo|t.lcścią nla;ątltt:wą

2. Mieszkarrie # p0v{'..ej?chni : S,tr,'l 3 in", o Wartosci : 1s0 *00 ;ł
tytuł piawny ' u;spctrvłaścicie| -objęi* łnałzęńską tłlspÓlilością n:ajątkorvq

3. Gospodarstwc rcine:
r*dza1 Eospod*rst"',-ła . .:!e dołyez.v , powierzchnla : -nit dotyczy
o WańGści ; - ł!e dctyczit
rcldzaj zabudowy : - nie clotyczy
tytut praiuuniv : - n;c dctyczy
Z tego iy{ułu osiągnąłem {ęłan.ii v.t roKu ubiegłyni przyched i dochÓcl łv wysokości : -nie e3łtyc;y

4. |nnę nieluchomgści : działkn plzydołnrłwa i r.abiltJcvrania gospc'darcze 
^

powierzchnia działka przydorncwa _ 160$ m, : zabudowania gospodarcee'"47 nr. o wartnŚci : 20 ficCI zł
tytuł pl"avlny : tłlłgśi:i*ięl -,objęte n.latŹeńskq wspÓ|ntr*cią rnajątltową

nt.
l" '' Posiadan,r uc;:iaĘ vl' spo'lkach hanciłwych z iJdz;ałenl gminnycil $scb p'"fr\,v:1y{:i| !u]]

...przecstęniorcc'jf. W i.liłryc;: ur:zestnlc;ą takie clsoŁly _ należy podac ii*zbę l *lriit*l:i;l
lro*uroru : are Goilr.rr,

t.;dziaĘ .is stafiLlvt'ią peklet vuiększy niz ,'I* % ułlziałiiw w sp*ł*e ] riia d$tye"..}'
Z tego iytuł* asiągnąłerrl (ęłam} ,.'o; rox* uŁliegły'i* ;l*ę'lr+d ii', tl,l'..'s.3i'gśr':i | * i.liĘ lj$!tic;:'','

2. Fosiadarn udzialy rłł inrrycil *p*łkach he:irl|owych -"naież,v: pccac |irzŁ'ę . *m!f4r}ia
r;działg.vii : - nił: rit:t1łcey
f tegc ty"trłfu **;iągnqłe;.n ięłanłi w roku ubiegłyrn cjłuŁio*'il'i v'ys*Ęcśc! ' . n!* rloty*zy

iv.
1' l3osi**anł akej; łl. *p*{Ęach harldlcwych i UdzlałęlTi gn:illny*h *stlb prarvnycii lu*

przeds;3bił:rc*w' v; xtÓi"y:h uczęstr:tcza taxie osoby _ l;a!*f.'/ pociac ii*aŁi* i ę"mll*nta
akcji : nie dstymy
akcje te stariowją paki*t większ'ł fiiz 1* % akĘi w spÓłce : - nie łlotyerv
Z teE'r ł.ltl:łl osiągrqł*tl: ię.lar:"i) w roltu ubległyrr. dori.!łd lv v.;ys'oir*sci : .' ;:i* **ł:;c:y

2. Posladarr': akcje w inn1lch epałkacl"l hancl*'rłych *.*elteŹy po':iaÓ liczbę ! ernlt*nta i:keji ; nie dotyczy
Z iego tytutu csiągnqtem (ę'łar:.i) w roku ubieEti/n: coehołj w wysokaści : - ni* dctycey



V.
Nabyłem {arn} {nabył ł.nój n:ełz*n*k, z .;."x'.łe*zelri*n.l mlęnia prz../nł|*łne*c. ** j*go rnajqtku"odrębncgo) oc 3karbu Faństwa, innejpaństwcwej osob}' prawnej, jerlł:os{ek seń*izq*u tetsorialneg*,'lcń zwiąixov,,. lt..l-n ,j* ł<cńlinalnej oscn-v prarłvnej fiastęp'ijąee mienie,ktore podlegato zŁły*iLt vr drorJzę nrzetargu -- na|eey *ółiac cp;i mieni*. i *ałę nahycia, O-,^1 r,:go: nir d*1vĆzv

vt"
,! 
' Frowadzę tjziałgjnoś; gospodarczą {na|ezy podec formę p.av{n4 i g:rzedrni*ł
działa|ncsci) ' |iie JL-l|'CZy'
- osobiście . niir ictyczy
- wspÓlnie z innyn.:i *sqbami - rlie clotvczv
Z tego tytułu csiągną?ern (ę'{em) w rońu u-l-*iegłyrn p*vchÓd i dcchod w vgrlsok*ścj : - ni* dotyczy2' Zarządzarrl działainościa gospodarczą lub jeśtóm przeclstav*icieiern pełlra:.nłcnlklem

takiej działalnośc! {na|ezy pcdac forrnę prawrtą i pl.zędrnlot d*iełalneścii . ił;e c*t5,cey
- osobiścię - nie c$otyczy
- wspÓlnie z innyril cęcbai.rli - nie clatverv
Z tego tytułu osiqgnąłern (ęłami w roiu u.biegłyin dgchcs w wysckości ; - nię d*tvczv

vfi.
W- spolkach handior,:ych {r:arlrna, srędzii:a srołki) : ni* dełłyczy
- jestem członN.ien.l za;.złćti tad i{ieGy) . " nie $ctyczy
. jestem członkieff.} racr1' nadzorcze; {*d kledy} : - nie dotyczy
- jestem nzłonkiei"r.: kon-risji ł"erą'lzyjnej (od kiedy} : ' nle *ótyczy
Z tego tytl.,lłlr os!ągl"lqiaili ('*iar*) w r,:xur uł:ieEłym dochcd w vłysr,rkeśei ; - 

']!e 
dołV*Z,!/

vfit.
inne rlochr:dy osiąg*na z, tfitlłu za'łrucjnienia lł:b lnne! cłział*inr:ś*i zaroŁ:kovt,ej iub zajęĆ, z pcdanie*..i kwot uzyskiwanych z każdegotytułu :
Frnerytura: 36883,1* zł abjęie małzeńską wspÓinoscią ma,iątkr:wą
Urnou'la o pracę - Glmnazjun.: lv Drawsku: 17b4i.",2v zł'onjbte rnatens*q wsg:Óln*ś*iq majątkowąUrncwy z|ecenia i ułrrllrł1 o cizleło; 'l6456,6fi zł oa:jęłe *iłz**"l'ą wsp,ornoo*ia rlteiqtkowąDiety redł.ieg* : 2656,lj* rł *bję&: lł:ałzt';nsi.l.ą wspÓln,:s,:ia ma3ątkową 

.- "

tx"
składniki mienia ;.u*Łl*n.t*Eo s vj.?rtetśc; pou,yzej 10 *$c zil:tyłh iiv przyi}a*kl p,łjazł!Óv-ł rnechanicznych na1eży podać markę, i.nodel iiok prr:clukcj!) :

SemochÓd osobow1'Ope! Mer!.ła r,ek praciukc,li Ź0,!0. wspÓłwłaściel*i ̂  cłij+te n:ał:eńske l,v*pri!ł.l*stlą nrajątkowq

Zobowiązania pienięzne o wartości powyzej 10 000 zło1ych. w tym aac!ągnięte kredyty i pozyczki oraz warunki, na jakici.l zostałyudzie}ane {wobec koEc, w związku z jakim zóarzen;eni, w;óx;eli *ryuołus*,; : ł'lie clotyczy

#*y",o* cświadczenie skłacian,l świadomy (a}, i.z n.t poclsiawi* ań,?33prawdy grozi kara prrzbalvienia ułoirl**ci'

*:-- :'a ę'' ł'.?'.' ./ f .. .p?. /' ł.
(miejseoE*ośc, datai

$ i l{r,.'Jeksu karnego za podanie nieprawcly lub zataienie
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