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(miejscowoŚć)

thraga:
1.

osoba skhda|ąca oświadczenieobowiązana Jest do zgodnego z prawdą stannnąo i zupetnego tvypełnienla

2.

Jeżeli rczczeg Ine rubrykl nie znaiduJąw konkrctnym prrypadku zastcoranian należywpisać

każdeJ z rubryk

''n!g_dolilczv''.

3. osoba składaJąca oświadczenie oboMą1ana jest okrcślllprrynależnośpoozczeg lnych składnik w rnajątkowych, dochod tr i zobowlą3a do maiątku odębnego l ma|ątku obiętego małżeską wsp lnością[Yltiątkową.
4. ośwladczeniemajątkore dotyczy ma|ątku w kmju i za granią.

obeJmuje wnież wleąfielnŃci pienlężne.
6. W czę ci A ośMadczenia zarvarte są lnformacie Jawne, w częściB zaśinformacje nleiawne doĘczące adrc*u
zamieszkania składaJącąo oświadczenie oraz mieisca położania nleruchomoścl.
5' oświadczenie majątkowe

czĘŚĆ A
Ja, niżejpodpisany(a) Marcin Stanisław Papla
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) urodzony(a)

19 kwietnia 1978 r. w Zgorzelcu

Urząd Gminy i Miasta w Węgli cu ul. Sikorskiego 3; 59-940 Węgliniec
Seftretarz Gminy i Miasta Węgliniec

(miels e zatrudnlonla, stanowlsko lub funkcia)

po zapoznaniu się z pzepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r' o ograniczeniu prowadzenia działalnościgo_
spodarczej pzez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, pÓz.679' z 1998 r. Nr 113, pÓz. 715 iNr 162,p z.
1126, z 1999 r. Nr 49, p z. 483, z 2000 r. Nr 26, pÓz. 3ffi arazz2a02 r' Nr 113, p z. 984 i Nr 214, p z. 1806) oraz ustawy z
dnia 8 marca 1990 r' o samoaądzie gminnym (Dz. U. z200'| r' Nr 142, pÓz' 1591 arazz2002 r. Nr 23' p z. 220, Nr 62,
pÓz. 558, Nr 113, pÓz. 984, Nr 153' p6z. 1271 i Nr 214, p z. 1p06)' zgodnie zart' 24h tej ustawy oświadczam, że
posiadam wchodzące w skład małżeskiej wspÓlności majątkowej lub stanowiące mÓj majątek odrębny:
t.

Zasoby pieniężne:

-

środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: 27.223,00 zł titlsp

-;;,;,;il;;;il;;;;;;;;;",*,;;;;;
-

papiery wartoŚciowe: nie dotyczy

lnośmałżeska
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M.

Posiadam akcje w spÓłkach handlowych

_

należy podaÓ liczbę i emitenta akcji:

l

akcje te stanowią pakiet większy niŻ 10o/o akcji w spÓłce:"'''''''
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do jego majątku odrębnego) od Skarbu
pzynależnąo
Nabyłem(am) {nabył mÓjmałżonek,zwylączeniem mienia
lub od komunalnej
go,
ich.zwiąkÓw
rialn
Pa stwa, innej pa stwowejosoby prawnej, jeonoster sambziąou teryt
podaÓ
opis
należy
pĘ9!?r'*
btoov pii'"neinastępuiąąi *i"ni"i rto'" riggęqało.zbyciu w diodze
r. w drodze
17.06'2014
nab$a
Wodzie
mienia i datę nabyci', o'ii,o oiiiłra n, łsgo/i połozina w Czerwonej
ska.
'
mafże
;t*g' ograniczonego-od gmipy Węgliniec - wspÓlność
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1.

Prowadzę działalnośÓ gospodarcząz (nalezy podal formę prawną i pzedmiot działalności):

-

wspÓlnie z innymiosobami

Z tego tytułu osiągnąłem(ełam) w roku ubiegłym pnychÓd idochÓd wwysokoŚci:..."'.'..'..'...'.
2. Zauądzam działalnościągospodarczą lub jestem pzedstawicielem, pełnomocnikiem takiej działalności(należy
podać formę prarrną i przedmiot działalności):. nie dotyczy.'.'''.....''....'

_
Z

tąo

wspólnie z innymi osobami ......''......i..''

tytułu osiągnąbm(ełam)w roku ubiegłym przychÓd i dochÓd w wysokoŚci:.....''...........

vil.

1.

W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): nie dotyczy.

-

jestem członkiem zanądu (od kiedy):
jestem członkiem rady nadzorczej {od kiedy):.'....'.......'....
jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):.'.'..

Z tego t}tułu osiągnąłęm(ęłam}w roku ubiegłym dochÓd W Wy$okoŚci:

-

";;;;;;;ilil;;;;,
jestem członkiem rady nadzorczej31oo kiedy).'.'......

- ---

-

jestem członkiem komisjirewizyjnej (od kiedy):...

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochÓd w wysokości: .'..'........'...

3. W fundacjach prowadzących działa|nośćgospodarczą: nie dotyczy..'....
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jestem członkiem zauądu (od kiedy):

jestem członkiem rady nadzorczej{od kiedy):
jestem człrcnkiem komisjirewizyjnej(od kiedy):"'
w Wy$oltości:
Z tego Ęftułu osiągnąłemtęłam}w roku ubiegĘm dochÓd

\fllt,

działalnościzarobkowei lub zaię ' z podaniem kwot
lnne dochody osiągane z $tułu zatrudnienia lub innej
tytułu
zatrudnienia w Uzędzie Gminy i Węgliniec: 4'049'71 zł z
uzyskiwanych z każdego Ętufu: 76'13 2,64zł ztytułu
\^tyborczym;
umowy zlecenia z Gminą Węgliniec i Krajowym Biurem

_

wsp lnośĆmatŻe ska

lx.

(w przypadku pojazd w mechanicznych należy
Składniki mienia ruchomego o wartościpowyżej 10 oo0 złotych
podd markę, modę! i rok produkqii): 'AudiA3 2006 majątek odrębny"""'
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podanie nieprawdy
233 $ 1 Kodeksu karnego za
świadomy(a),il n9 podstawie art'
PowyŻsze oświadczenie składam
pozbawienia Wolności'
lub zatajenie prawdy g'*i r"'a
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w formie i zakresie gospodarstwa
NiewłaŚciwe skreślić.
w zakresie produkcji roślłnneji zwierzęcej'
rolnictwie
w
rczej
Nie dotyczy działalnoŚciwytw
rodzinnego.
rad nadzorczych sp łdzielni mieszkaniowych'
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