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Uwaga:
1' osoba składająca oŚWiadczenie ocowiązana jest do zgc'Jnego z prav'ldą, staianne.qc

2.

i iupełnegc wypełi.lienia kaźdej z rubryk.
przypaciku
V.jpis6c '.nie dciyczy,'.
iialeŹ]/
zastosc.wania,
JeŻe|i poszczegó|ne rubryki nie zna'idują W konkretnym

3. osoba składajqca ośWiadczenie obowia;ana iesi ekreś!ićplzyna!eżn*śc poszczegó!nych składnikó''v majqtkowych,

4.
5'
6'

dochocÓvl

zobowiqzań do rnajątku odrębnepo i rnaja.tku O'Jjętegs rnałżerlsk4wspÓlnłlsc;g rnajątkr':wq'
oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w klaju i za Eianicą'
oślviadczenieo stanie majątksv'jym obejmuje rÓrvnieŹ wierzyteiności pier,rięŹne
W częŚci A oświaelczenia zawarte są infcrnracje jawne' w cz*ściB ZaśinfÓnnacje niejar.;ne dotyczqce adresu Zamieszkania sk,łaciającego
oŚwiadczenie oraz mlejsca po'łoŹenia nieruchornoŚci'
i

czĘŚc A
ja, nizel

podpisan'y' (a), \Mocjzimierz Adoif Gapski

Urodzony (a) ?-4 paidziernika

.l

(irniona i leztviskc oi"az s.izvtirik; iccc";{:)

955 r. w

Foznaniu

en.lęrvt

Gimnaajurn inr r1iern! t.Jadnr:teckiej rą, Dr.av''sku
64-733 Dral;sko , u! Pcw$iaiio-:c'-t,Wikp. 83J85
nauiuycif;l ( 5,5/18 etatu )
(rniejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcta)

po Zapoznaniu się z przepisarni ustawy z cJnia 8 marca 19$0r. o saff]orzqilzłe Eminnym (Dz.U. z 2C01r. t'Ji. 142, głz'1591 arazz2C02r.
Nr 23, poz.220, Nr 62, poz'558, t,łr 1.13' poz's84, Nr "t53, płz'l,271i |'.lr !j14 poz'18C6)' zgodnie z art.Z4h tej ustawy ośWiadczam, Ze
posiadam Wchodzące i.t sktad małzeńskiej w$po|nsńci rnająłkrrwej !ilŁ' stan*.,ruiqce ł"noj mają'tek ocjrębnv
:

Zasoby pienięZne
. Środki pienięŹne Zgrornacizone w waiucie po|skiej
3751 ,25 zł objęte małzeńską wspoinoŚcią" mają{kow4
. Śrlrdki pieniężne Zgromadzone V.l Wa|UCle obcej _ nie dctyczy
- papiery WańoŚciowe : Fundusze inwestycyjne
na kwotę :42834,85 zł - objeie nlałzeńska WspÓlnoŚcią rriaj.ątk'i:v''ą
:

:

!'.

,!E0
000 zł
Dorn o powie|zchni : 120 m., o WartoŚci :
tytuł prawny : wtaściciel- objęte małżeńskąvispo|nościątnająikłrvlą
2' Mieszkanie o powierzchni : 51,'1 3 m', o wartcśt:i : 160 0c0 zł
tytuł prawny : vrspÓłwłaściciei .objęte i"nłlłŹenską wspo|nońcią i".rejątkłwą
3. Gospodarstwo rolne
rodzaj gospodarstwa . nie ,iotycz'y 1,ew;erzchnia : -nie dolyczy
o wartości : - nie dotyczy
rcldzaj zabudorruy : - nie doiyczy
tytuł pravlny : . nłe dotyczy
Z tegr: tytułu osiągr:ąten: (ęłan:i 'l'l i.oku ubległyn: ;lrzychtld i clochod w wysr:kosci : .nie dotyczt/
4' inne nięruchomośc! : cziałka prz1dcnrovl.l l zet]N'Jcovłania gospadarcuĘ
pcrvierzchnie działka ptzy.1o':"nowa _ 16C0 rrł] ; zabudcvlańie gospodarczą - 47 rn2 c wartcsci : 20 sOc zł
tytuł prawny : vłłaścicie|- ob1ęte nałzeńską ln',spÓ!nością ina,iąikovlą
,,i

.

t!t

1' Posiadarn udziały w społkach hand!cv.rych e ucziałem gminn1'tch l:soh pratvnych !tlŁ
przedsłębiorcÓW, W klor'}/Ch UC;estnicuą iakie oscbv -.naleay podac Iiczbę i srriitenta
udziałcw : nie dctyczy
uoziaty te stanowiq pakiet większy niz 1ł % udziałÓ'"v v.l spctce : nie doiyczy
Z tego tytułu osiagnąłern (ęłam) w roku ubiegiynr dochoci W VvijsokośCi : ^ riie d*t!'łZ}'
2. Posiadam udziały w innych społkach handiowych * należy pcrlae liczi;ę i eniltanta

udziałÓw:-niedotyczy

nl

Z tego tytułu osiąEnqłerrr (ęłam) w rokir ubiegłym dęchÓd w wysokości : - nie dotyc;:y

1' i]osiadanr akcje w społkach hari.ji.?ł1/ych z ud;iałenr grninnych c*riŁ: prawnyłir lub
p.:edsiecicr.cou',' ril !.lłl.'.cn uc::es::.icze.:Jx:J csc;',. l1ći*Zt pcc;c ''łzl;e je'.'.li*:i::
*kcj! : nie dotycz"v
akcje te stanowie' pakiet większy rriz 0 96 akĘi w społce : . nie dott/czv,
Z teg,r tytułu csiąEnąłenr (ęłai^i,:) .,i'; roku irbiegłvrn rlocnoei w f'll-isoj(ośc; : . itił d*i'iczY
3- Posiadarn akcje rv innych spótkach hand|cwvch -'naieży pociac |iczbę i erliiclłta ał<tji . nie dotyczy
Z tego ivtułu osiągnątern (ęłam) w roku uiriegł5irn dclt:l.itld w wi.sokcści : - nte dotyczy
,,!

jm (am) (nabył rnÓi małzanek, z wvłączenleni mlenia przynależnegn

eio jego majatku odrebnego) od $karhu Pańsiwa, innej

,twov{ej osot}y p|au/nej, .1ednostek semorząeiu terytoriairiego, ich zvłiązkow itti: od komuna|nej osoby praw!1ej
,re pod|egałc zbyciu vu drł:dze przetargu - naiezy podać oois mienia i rietę nabycia, oci kogo: nie drltyczy

nastęoujące mienie'

{t"

1' Prowadzę dziata|nośc gospodarczą (naieży podac forn"rę pralvną r przedrrrict
działalności): nie dotyczy
- osobiście . nie dotyczy
- wspolnie z innyn':i osobami - nie clotyczy
Z tego tytułu osiągnątem {ęłanl) w roku ubieEtyrii przychod i cjcchÓłl ilr v''ysokości : - nie dotyczy
2" 7arządzarn ciziałaInościqEospodarczą iub jestem p;"zeristar',iicieiełł pei!]*nlL)c'i!r'i(r r'!'}
iakiej działaIr:ości{należy podac i.łmę p!.awną i przęetnrił:t działalnrlści): nie dr:tyczy
. osobiŚcie . nie dotyczy
'wspÓ|nie z innymi osobami . nle dotyczy
Z tego tytułu os!ągnąłern (ęłam) v.; rokLl ubiegłyn..l dachÓd w wysokośc!: - i.lie doty*z1''

vil.

W spÓłkach hand|owych (nazwa, siedziba spÓłki} : nie dotyczy
jestem cztonkien: zai.:ąciu (od kiecly} : - nie doiyczy
- jestem członkiem ł.ady nadzorczej (*d kieclyi : - rrie dctyczy
- jesten"l członkigrn kumis.1i rewizyjnej (oc kieclyi : - nie d<ltyczy
Z tegc tytutu osiągnąłen.i (ęłarn) v; roku ubiegłym dochód w lvysokości : - rii*
-

clclt.yr:e:y

vfit.

Inne dochody osiqgane z iytutil Ze'rildn.enia |ulr innej elziała|nościzarcbkovuej lub łajęc. z pgdanlen] kwot :-rzyskiwanych

tytułu

z każdego

:

Ernerytura: 26783'33 zł objęte matze ńskq tł.tspo|nościąmajątkową
Gimnazjurł vtr Drawsku: 14678,2? zł objęte małzeńskq wspÓir..cś*iq majątkową
Urnowy zlecenia i umowy o clzieła: 8430'40 zt ob1ęte rnałżeńską wspÓ|noście. maiajkową
Diety radnego : 214CI,aa zł objęte ir.lałzeńskq r,vspóinaścią nrajqtkcwą
Umov.ra o pracę -

Składniki m|enia ruchomego o wańcści povlyzej
rok produkcji)

lil

000 z.ł*tych {w pr"zypacku poiazdcw nrechanicznych na|eży podac markę' mode|

i

Sanrochod osobowy Opei tVleriva rclk produkcji rfr1a ffl#ś|ciei - objęte rłatzeilską wspoinościąina1ąikową

Ary4
'//

x.

Zcbowiązania pierlięane o w*..tości pcwyżej 10 000 złotynh,
uczieione iwobec krłgo, w związku z jai<im zdarzeniei,:l'

lł",

v.'l tyrn zsr:lesnięte kredyty
jakiej wysc;kcści) : ni* dotycay

i pożyczxi oraz warurlki, na jakich zostały

,:=.-.Powyższe ośw|adczęnle składam swiadcmy

prawoy grozi kara pozbawienie uvornosci

(mlejscotlłość,claia)

(aJ,

iz na podsta.'tię

złl..?..ł3$ 1 ilcdeksu kari.iego

,.4{q4:ę.(!/'r?t.
(ft

za podanie niaprawdy

|ub zatajenie

