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OSWIADCZI,NItr MAJATKOWE

ry6jta, zastgpcy w6jta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki
organizacyjnej gminy, osoby zarz4dzajqcej i czlonka organu zarz4dzajqcego

gminnq gr6qbqopnarrmryoftNrQr36by wydaj4cej decyzje administracyjne w imieniu
e,-* l. i w6jaa lrl

v?r.d! 2014 -09- 22

4^ ,lf,T"i"",k, 2r'oe2or4r'

a,
X'--- -- -- \UWACA: \I. Osoba skladaj4ca oswiadczenie obowiq:anajest do zgodnego z prawdq, slarannego izup€tnego wypelnienia

kazdej z rubryk-
2. Jezeli poszczegdln€ rubryki nie znajdujq w konkreinym przypadku zastosowania, nal€zy wpisaa ,,nie dotyczl'.
3. Osoba skladajqca oswiadczenie obowi4zanajest okeslid prz),nalezno$i poszczeg6lnych skladnik6w

najqtkowych, dochod6w i zobowiqzan do majEtku odrgbnego i majqtku objltego malzefske wsp6lnoscie
malElkowE.

4. Oswiadczenie maj4tkowe dotyczy majqlku w kraju izagranicQ.
5. OSw;adczenie maj4tkowe obejmuje rdwniez wierzytelnoSci pienilzne.
6. W czlsci A oswiadczenia zawart€ sq informacjeja$,ne, w czfsci B zas informacje niejawne dotycz4ce adresu

zamieszkania skladajEcego olwiadczenie oraz miejsca polo2enia nieruchomosci.

CZ4SC A

Ja, rizej podpisany(a) BRONISLAW SWIETOSLAW GORAJ

(irniona i nazwisko omz nazwisko rodowe)

urodzony(a) 3lipca 1955 r. w SLAWKOWIE
URZ4D MIASTA SLAWKOW - BURMISTRZ MIASTA

(miejsc€ zatrudnienia, stanowisko lub tunkcja)

po zapoznan,u sig z przepisami ustawy z dnia 2l sierpnia 199? r. o ograniczeniu prowadzenia dzialalnoSci

gospodarczej przez osoby pelni4ce funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz.679, z 1998 r. Nr 113,poL.715 |

Nr 162, poz. l126,z1999r.Nr49,poz.483,z2000r.Nr26,poz.306oraz22002r.Nrl13,poz.984iNr
2l4,poz. 1806)oraz ustawyzdnia 8 marca 1990 r. o samorz4dzie gmi,rnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.

l59l oraz z 2002 r. Nr 23,poL.220,N( 62, poz. 558, Nr I 13, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz.

1806), zgodnie z 
^rt.24h 

tej ustawy oswiadczam, 2e |€sj@i
rFqiqt*osqiJub stanowiqce m6j,naj4tek odrgbny:

I. Zasoby pienigZne:

- S.odki pieniqzne zgromadzone w walucie polskiej: . ..60 000,00

- Srodki pienigzne zgromadzone w walucie obcei: NIE DOTYCZY

paprery wartosciowe: NIE DOTYCZY
.... na kwotq:



II.
l. Domo powierzchni: nie dotyczy m2, o wartosci: ..................t1tulprawny:...............
2. Mieszkanieopowierzchniniedotyczym2,owartosci:..................t,.tulprawny:....._......
3. Gospodarstwo rolne: rodzaj gospodarstwa: nie dotyczy , powienchnia:

o wartosci: ............. todzaj z,abudowy: ................
tyul prawny:

Z tego tytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubiegtym przych6d i doch6d w wysokofti: .............
4. Inne nieruchomosci: powierzchnia: nie dotyczy

o wartosci:

tytul prawny:

III.
Posiadam udzialy w sp6lkach handlowych - nale2y podai liczbg i emitenta udzialdw:

NIE DOTYCZY

udzialy te stanowi4 pakiet wi9kszy niz l0% udzial6w w sp6lce:

Z tego tytulu osi4gn4lern(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokolci:

IV.
Posiadam akcje w sp6lkach handlowych - nalezy podai liczbg i emitenta akcji: NIE D O-tyCZy

akcje te stanowiq pakiet wigkszy niz l0% akcji w sp6lce:

Z tego tyulu osiqgn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci:

v.
Nabylem(am) (nabyl m6j mal2onek, z wyl4czeniern mienia przynaleznego dojego majqtku
odrpbnego) od Skarbu Paistwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorz4du
ter).torialnego, ich zwi4zk6w lub od komunalnej osoby prawnej nastlpujqce mienie, ktdre
podlegalo zbyciu w drodze przetargu - nalezy poda6 opis mienia i datg nabycia, od kogo:

NIE DOTYCZY



vI.
l. Prowadzg dzialalnoSd gospodarczql2l lnale2y podai formg prawnq i przedmiot dzialalnoici): .........
.........NIE DOTYCZY

- osobiScie

- wspdlnie z inrymi osobami

Z tego t)tulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym przychdd i doch6d w wysoko3ci:

2. Zarz4dzam dzialalno6ci4 gospodarcz4 lub jestem przedstawicielem, pelnomocnikiem takiej
dzialalnosci (nale2ry podai formg prawn4 i przedmiot dzialalnoSci):

- osobiScie. , .. ..NIE DOTYCZY

VII.
l W sp6lkach handlowych (nazwa, siedziba spolki): NIE DOTYCZY

wsp6lnie z innyrni osobami .................

Z tego tytulu osiqgnqlem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokoScii . , . .. . .. .. .. ... . .. ... ... ... ...

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy)

Z tego tytulu osiqgnqlem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokoici:

2. W sp6ldzielniach: NIE DOTYCZY

- Jestem czlonkiem zarz4du (od kiedy):

- jestem czlonkiem rady nadzorczejpJ 1od kiedy;:

3. W fundacjach prowadzqcych dzialalno36 goso"Oar""u, *i" OOi"ir"

- lesrem czionkiem zarzqdu (od kredy):



- Jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy)t ...................

- jestem czlonkiem komisji re\.vizyjnej (od kiedy):

Z tego tltulu osi4gn4lem(qlam) w roku ubieglym doch6d w wysokoscil

VIII. Inne dochody osi4gane z t,'tulu zarrudnienia lub innej dzialalnosci zarobkowej lub zajg6, z
podaniem kwot uzyskiwanych z kazdego tytulu:
- doch6d z tytulu zatrudnienia w UrzQdzie Miasta od0l.0l.20l4 r. do 30.08,2014 r.-gl 794,35
- doch6d z tytulu Sraiadczeri emerytalnych od 01.01.2014 r. do 21.09.2014 r. - 24 609,65 rr.unot

IX. Skladniki mienia mchomego o wafioici powyzej l0 000 zlotych (w przypadku pojazd6w
nechanicznych nale2y poda6 markg, model i rok produkcji):
.................SKODASUPERB2,STDrokprodukcji2007-wlasnosd.........................

X. Zobowi4zania pienigzne o wadogci powyzej 10 000 ztotych, w tym zaci4gni9te kredyty i

pozyczki omz warunki, najakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiqzku 2jakim zdaneniem, w

jakiej rvysoko(ci): NIE DOTYCZY
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Powyeszc ogwiadczcnic {kradr'n Swisdomy(a), D na podst8wie a[t. 233 $ I Kodclcu kamcgo za
podanie nicpnwdy lub *tajcaie prawdy grozi tara pozbowicnia wolnosci.

I

Slmk6w' dnia 21.09.2014 r.
(nicjlc.woaa, do)

trl Niowhlciwo.ls!3llC.
l2l Ni. do$tczy dzi'lrlnoaci wyr$,&rz.j s, t.ohiff,b w ,.lat3i.
zaldrric go4od.lIw| toddDro8o.
l3l Ni! dotl/czy,rd 0rdzorczych rpdlddchi |ni6d.!Dlorr?c!-

piodrfcji r!6ltoo.j i zwftr4ocj, $ foroic i

(podpb)


