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UWAGA:
1 . osoba składaj4ca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdq, Starannęgo i zupełnego wypełnienia

kaŻdej z rubryk.
2. JeŻeliposzczególne rubryki nie znajduję w konkretnym przypadku zastosowania,naleiy wpisać ,,nie dotyczy',.
3, osoba składaj4ca oświadczenie obowiązanajest okręślić przynaleitośćposzczego|nych składników

majątkowych, dochodów i zobowiązan do majętku odrębnego i majątku objętego małzeńską wspólnością
maj4tkowę.

4. oŚwiadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicq.
5. oświadczenie maj4tkowe obejmuje również wierzy'telnoŚci pieniężne.
6. W części A oŚwiadczęt.iazawartę s4 informacje jawne, w części B zaŚ informacje niejawne doĘczqce adresu

zamieszkania składaj4cego oświadczęnie oraz miejsca połozenia nieruchomości.

CZĘSC A

J a, niŻej po dpi s any( a), Zbigniew M i ro s ław Gl i ca

urodzony(a) 23.03.1969 r. w Osieku.

Zespół Szkół w Bojanowie . dyrektor
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po Zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnta 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności

gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz' 679, z 1998 r. Nr 1 73, poz. 715 i

Nr162,poz.1126,z1999 r.Nr49,po2.483,2f000 r.Nr26, poz.306orazz2002r.Nr113,poz.984iNr
f74, poz. 1 806) oraz ustawy z dnia 8 marca 1 990 r. o samorządzie gminnym (Dz' U. z f00I r. Nr 142' poz.

1591 orazzf002 r. Nr 23, poz.ffl, Nr 62, poz. 558, Nr 1 13, po2.984, Nr 153, poz.1f7I i Nr 214, poz.

1806)' zgodnie z art.24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności

majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

I. Zasoby pieniężne:
środki pienięzne Zgromadzone w walucie polskiej: nie dotyczy

środki pienięzne zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy

papiery wartościowe: nie dotyczy
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na kwotę: nie doĘczy
il.
1. Dom o powierzchni: nie doĘczy, o wartości: nie doĘczy tytuł prawly: nie doĘczy
2. Mieszkanie o powierzchni: -70 m2, o wartości: 150 fyś. złtytd prawny: wydzielona własność,

wspólność małzeńska
3. Gospodarstwo rolne: rodzaj gospodarstwa: nie doĘczy,

powierzchnia: ... ....... o wartości: .... rodzaj zabudowy:

..tytuł prawny:

Ztego t1.tułu osiągnąłem w roku ubiegłym przychod i dochód w wysokości: nie doĘczy
4. Inne nieruchomoŚci: powierzchnia: nie dotyczy

o wartości:

tytuł prawny: ....
ilI.
Posiadam udziały w spółkach handlowych - na|eiy podać liczbę i emitenta udziałów: nie doĘczy

udziaŁy te stanowią pakiet większy niż' |0oń udziałów w spółce: nie doĘczy

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

IV.
Posiadam akcje w spółkach handlowych - naleŻy podaó |tczbę i emitenta akcji: nie doĘczy

akcje te stanowią pakiet większy niż' I0oń akcji w spółce: nie dotyczy

Ztego ty.tułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

V.
Nabyłem(am) (nabył moj małzonek, zv,yłączeniem mienia przynaleinego do jego majątku

odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu

terytorialnego, ich związkow lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które

podlegało zbyciu w drodze przetargu - naleŻy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo:

nie doĘczy
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vI.
1. Prowadz ę działa|nośó gospodar cząIf) ęna|eiry podaó formę prawną i przedmiot działalności): nie
doĘcry

osobiście
wspólnie z innymi osobami

Ztego tytułu osiągn4łem w roku ubiegłym przychod i dochód w wysokoŚci: nie doĘczy

2. Zarządzam działa|nością gospodarcz4|,sbjestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej

działalności (na|eży podać formę prawną i przedmiot działalności):

osobiście nie dotvczv

wspólnie z innymi osobami nie dotyczy

Ztego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

vII.
1. W spółkach handlo!\Ych (nazvva, siedziba spółki): nie dotyczy

jestem członkiem zarządu (od kiedy): nie dotyczy

jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy

jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy) nie doĘczy

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie doĘczy

2. W spółdzielniach: nie doĘczy

jestem członkiem zarządu (od kiedy): nie dotyczy

jestem człoŃiem rudy nadzorczejl3) (od kiedy): nie doĘczy'

jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy

Ztego ty.tułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

3. W fundacjach prowadzących działa|nośc gospodarczą: nie dotyczy

jestem członkiem zarządu (od kiedy):

jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):



jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Ztego ty.tułu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

V[I. Inne dochody osiągane ztfililu zatrudnienia lub innej dział.a|ności zarobkowej lub zajęć, z
podaniem kwot uzyskiwanych zkuŻdego tytułu:

- wynagrodzenie ze stosunku pracy - 84 534,15 zł (brutto)
- umowa zlecenie _224 zł (brutto)

IX. Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 zŁotych (w przypadku pojazdów

mechanicznychna|eĘ podaó markę, model i rok produkcji):

- ford fiesta 1.3.2002 r.

X. Zobowiązaniapienięzne o wartoŚci powyżej 10 000 zł.otych, w tym zaciągnięte kredyty i
poŻyczki oraz warunki' na jakich zostaŁy udzielone (wobec kogo, w zwiękllz jakimzdarzeniem,w

jakiej wysokości): nie doĘczy



P owy Ższe o świadczenie składam świadomy( a), iz na podstawie art. 23 3 $ 1 Kodeksu kamego za

p o dani e ni eprawdy lub zataj eni e prawdy gr o zi kar a p ozb awi eni

Bojanów,25.04.20]3 r.

(miejscowość, data)

[1] NiewłaŚciwe skreślić.

[2] Nie dotyczy działalnoŚci wytwórczej w rolnictwie w zakresie
zakresie gospodarstwa rodzinnego.

[3] Nie doĘ czy rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych.

produkcji

(podpis)

zwierzęcel, w {ormie i
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