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OSWIADCZE|{IE MAJĄTKOWE

organizacyjnej gmlny,
ora z-.łs eJ"r y * yd*.ęe ej

Bojanów, 16.04.20]4 r.

UWłGn:
l. osoba skłal:j 4ra łtł',,z'c|cze,tic c,bcwi4zall.l j;st do zgodnego zprawdą, starannego i zupełnego wypetnienia

Vał.dęj z. r tr[.r1'k

JeŻe|iposzczególne rubryki nie znajduj4 w konkretnym przypadku zastosowania,rraIeiy wpisać,,nie doĘczy''.
osoba składaj4ca oŚwiadczenie obowiqzana jest o<reślić przylależnośóposzczego|nych składników
maj.1i1..c'ol,iil, t]oc]l:di.;.ł' i z't,cu,iąz'a,,|l rlc maj1;ke odrębnego i majątku objętego małzeńskę wspólnością
ma.j4tkowa.
oŚwiadczenle maj4tkowe c|otyczy majątku w kra.;u l za granic4.
i)swiarlczęi'lte irra.1ąt<ov'e oLe.,rauje rtlwi-,iez wier,rtelności pieniężne.
W części A oświadczenia zawarte s4 inlormac;e ja-rvne, w częŚci B zaŚ informacje niejawne dotyczące adresu
zamieszkania składaracego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomoŚci.

CZĘSC r\

Ja, r.izej puopisally(a1, L|tignrew Mirosław Glica

urodzon)/(a) 23.{t3.1959 r. w Osieku.

Zespót Szkół w Bojanowie - dyrektor
i rni ej sce zat'udni en i a. stanowisko lub funkcj a)

po Za2a7-r|2|rit, sie z pl'7-r]..,i.:i].ri us|a.wv z dniz 2l sięronia 1991 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności

gosi,();3."C?cj prze:oso:r'p:ł:.lące frrr'l:cj:pu.ol.r.zne(Dz. U.Nr 106, poz.679, z|998 r'Nr l|3,poz.7|5i
Nr162.poz"|'|26"z1999r'NrzI()'ę:::'.43.'.z2l0|r.Nr.26, poz.306orazz2002r,Nrl13,poz.984iNr
2I1,poz t\aC)otaz.:jia;ii';Jr.,aE'ltaLca 1990r. osamoruądziegminnym(Dz.U.zf00I r.Nr142'poz.
1591 ,.',vt.t:?)c:2r.N, 1.:.:.rz.210.Nr6!1.;rz.558.lir'113,po2.984,Nr153,po2.I27I iNr214,poz.
EJó;, .3.',J. ': La;;. ).tiitł:1 i'l]|Ź.\',y r.lś',l'i;rtl]lŹ,irt. :Że posiaoam lvchodzące w skład małżeńskiej wspólności

maj aLl,..l' rr :; l tttl s ta.no.,,ł' i :rce n ój ;t'.ł. . at:k o.1 i.l.'btl., :

T., v nąąh;l' l lt.i,.ięłi l.":
(.-.,ł1.. 

',i.'-,:.'i1t . .;i.,-.''t '.,|f:'.rc ..,r''źil ..',.: "ił]strjęj:
l.,1. łl1\.|4':]' . stą,. tr:cl1:- l ].i. ll cl l1; lł.1014 r.
:j iotlk',l! ; ;lęiae,! ó;. t:' ac'!łn.-''v\/ ń i)' Jcie c,b: ej : nie doĘczy

f' '\



na kwotę: nie dotvczv

u.
1. Dlłn o porł''ierzchal: rrle d.,tyczy, o ."lrartości: nie dotyczy t1.tuł prawny: nie dotyczy
2. i'"ti:szkanie o pol''.lerzc:rrri: .-70 m2, ł "'ł.artości: 150 tyś. złtytllł'prawny: wydzielona własność,

:'.l spólnaść rnałzeisE<a
,j. 

Gospodalstwo roii:e: rodzaj gospodarstr,t,a: nie doĘczy,
p:- i\-ief,ZJii1ie': . . " .. .. .., c' ..l'artcści: ... rodzaj zabudowy:

.tyLu: pta*'L,': ...

", .:g": t}'"Jł'- 1- j.LŻ!l.ąłjii} lv roku ubiegłym przychod i dochód w wysokości: nie dotyczy
.|,.. itlrre lriel..r:iicrnoś: i: pJlvi3izciilria: irie ti'ot5.c:i1

i :,J1',.-lrir.

:Jt-i pis.'ili1): ....
III.
I'Jsii..r.-:it uilzi:.l5' il :pjłł..ui: i.a;l.jic,.',i'lll . il.ilv.), podaó Liczbę i emitenta udziałów: nie dotyczy

Z teu.,

{v.
Posiar1arn akc.ie w soołkach handlowych - na|eŻ5l podaó |iczbę i emitenta akcji: nie doĘczy

u.,, akcje le stanowia oakiet większy niŻ I0oń akcji w spółce: nie doĘczy

7, tegq tvttttu osiagnąłem(ełatl\ w roktt uŁ.iegłvm clochód w wysokości: nie doĘczy

t|''.

Na'c" l.- ll,.1all) (n:'b;'ł : ('i ,:1l-,.|1',.11e\." z 111'łęczenienr nrienia przyna|eznego do jego majątku
Od|ę].t-l.-''rn) ocJ S!':,rb:-- 5']1,.!..*^,.." inrei pa.lrstVl'O\'lej osob1'prawnej, jednostek samorządu
ter14c::alnesc" ich z,l,,i4zków lub od konr'.rnalnej osoby prawnej następujące mienie, które
pcdl:,l.rłc zi;i'ciu".'ł.J::d;le :izctargu ' n:]eir pcde'ć opis mienia i datę nabycia, od kogo:
u^L - ,i,



VI.
1. Prowadz ę działalnośó gospodar cząI2l 1nale4 podaó formę prawną i przedmiot działalności): nie
doĘczy

osobiŚcie

wspólnie z innymi osobami
Ztego ty.tułu osiągnąłem w roku ubiegłym przychod i dochód w wysokości: nie d'oĘczy

2. Zarządzam działalnością gospodarczą|ubjestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej

działalności (nalezy podać formę prawną i przedmiot działalności):

osobiŚcie nie dotvczv

wspólnie z innymi osobami nie dotyczy

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

VII.
1. W spółkach handlovvych (nazwa, siedziba spółki): nie doĘczy

jestem członkiem zarządu (od kiedy): nie doĘczy

jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie doĘczy

jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy) nie dotyczy

Ztego t1'tułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

2. W spółdzielniach: nie dotyczy

jestem członkiem zaru4du (od kiedy): nie doĘczy

jestem członkiem rady nadzorczejt3) (od kiedy): nie doĘczy,

jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie doĘczy

Ztego tytułu osi4gnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie doĘczy

3. W fundacjach prowadzqcych działa|nośó gospodarczą: nie doĘczy

jestem członkiem zarz4du (od kiedy): nie dotyczy

jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy



jestem człoŃiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie doĘczy

Ztego tytułu osiągn4łem w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie doĘczy

VIII. Inne dochody osiągane ztfililu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z
podaniem kwot uzyskiwanych zkuŻdego tytułu:
- wynagrodzenie ze stosunku pracy - 84 403,68 zł (brutto) małzeńska wspólnośó majątkowa

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

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

7 
- ford fiesta I.3,2002 r. małzeńska wspólnośó majątkowa

X. Zobowiązaniapieniężne o wartości powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i
poŻyczki oraz warunki, na jakich zostaŁy udzielone (wobec kogo, w związkuz jakimzdarzeniem,w

jakiej wysokości): nie doĘczy



Powyiszeoświadczęnie składam świadomy(a),iŻnapodstawie art.233 $ 1 Kodeksu kamego za

)'q"r

Bojanów, 16.04.20l4 r'

(miejscowość, data)

[1] Niewłaściwe skreślic.

izi Ni" dotyczy działalnoŚci wy.twórczej w rolnictwie w zakresię produkcji

zakresię gospodarstwa rodzinnego.

[3] Nie doty czy rad nadzor czych spółdzielni mieszkaniowych.
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(podpis)

zwierzęcej, w formie i
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