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Uwaga:
1.

Osoba sktadaj~ca oswiadczenie obowi~na
z rubryk.

jest do zgodnego z prawdct starannego i zupetnego wypetnienia katdej

2.

Jezeli paszczeg61ne rubryki nie znajduj~ w konkretnym przypadku zastosowania, naleZy wpisac .nie dotyczy·.

3.

Osoba sktadaj~ca oswiadczenie obowi~na
jest okreslic przynaleznosc paszczeg61nych skladnik6w maj~tkowych,
dochod6w i zobowi~n
do maj~tku odr~bnego i maj~tku obj~tego malZensk~ wsp6lnosci~ maj~tko~.

4.

Oswiadczenie maj~tkowe dotyczy maj~tku w kraju i za grani~.

5.

Oswiadczenie maj~tkowe obejmuje r6wniez wierzytelnosci pieni~zne.

6.

W cz~ci A oswiadczenia zawarte s~ informacje jawne, w cz~sci B zas informacje niejawne dotycz~ce adresu
zamieszkania sktadaj~cego oswiadczenie oraz miejsca polozenia nieruchomosci.

Ja, nizej podpisany, Daniel J6zef Gagat,
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

Urodzony 18.03.1972 r. w Scinawie
UrzCld Gminy Lasowice

Wielkie - W6jt
(miejsce zatrudnienia,

stanowisko

lub funkcja)

po zapoznaniu si~ z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 ograniczeniu prowadzenia dziatalnosci gospodarczej przez osoby petni~ce funkcje publiczne (Oz. U. Nr 106, paz. 679, z 1998 r. Nr 113, poz. 715 i Nr 162,
poz. 1126; z 1999 r. Nr 49, poz. 483, z 2000 r. Nr 26, poz. 306 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz.1806) oraz
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samo~dzje gminnym (Oz. U. z 2001 r. Nr 142, paz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23,
poz. 220, Nr 62, paz. 558, Nr 113, paz. 984, Nr 153, paz. 1271 i Nr 214, poz. 1806), zgodnie z art. 24h tej ustawy
oswiadczam, ze posiadam wchod~ce w sktad malZenskiej wsp61nosci majCltkowej lub stanowiClce m6j majatek
odr~bny:
I.
Zasoby pieni~i:ne:
-

srodki pieni~zne gromadzone w walucie polskiej: 3 558,18 zt

-

srodki pieni~i:ne gromadzone w walucie obcej: nie dotyczy

-

papiery wartosciowe:
na kwot~: -----

nie dotyczy

II.
1. oom 0 powierzchni: nie dotyczy

,0 wartosci: ------

2. Mieszkanie 0 powierzchni: nie dotyczy
3. Gospodarstwo

, 0 wartosci: ----

tytul prawny: ----tytul prawny: ------

rolne: nie dotyezy

rodzaj gospodarstwa:

----,

powierzchnia: ------

o wartosci: ----rodzaj zabudowy: ---tytul prawny: ----Z tego tytulu osiqgn~lem w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokosci: --4. Inne nieruchomosci:
powierzchnia:

nie dotyczy

o wartosci: -----

/tytuI

prawny:
-----

III.
Posiadam udzialy w sp6lkach handlowych -

nalezy podac Iicz~ i emitenta udziat6w:
Niedotyczy

udzia~ te stanowiClpakiet wi~kszy nit 10% udziat6w w sp6tce:

.

Z tego tytLHUosiqgn~em(~m)

.

w roku ubieg~m doch6d w wysokosci:

IV.

Posiadam akcje w sp6lkach handlowych -

nalezy podac liczb~ i emitenta akcji:
Nledotyczy

akcje te stanowiClpakiet wi~kszy nit 10% akcji w sp6tce:

.

Z tego tytulu osiqgn*m(~m)

.

w roku ubieg~m doch6d w wysokosci:

V.

Nabyrem(am) (nabyl m6j matzonek, z wylqczeniem mienia przynaleznego do jego majCltku odr~bnego) od Skarbu
Panstwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorzCldu terylorialnego, ich zwiC\Zk6w lub od komunalnej
osoby prawnej nast~pujClcemienie, kt6re podlegato zbyciu w drodze przetargu -

nalezy podac opis

mienia i dat~ nabycia, od kogo: nle dotyczy
VI.
1. Prowadz~ dziatalnosc gospodarCZC\2(nalezy podac form~ prawnCli przedmiot dZiatalnosci): nle dotyczy

-

Osobiscie

.

-

wsp61nie z innymi osobami

Z tego tytulu osiqgn*m(~m)

_
w roku ubieglym doch6d w wysokosci:

.
.

2. ZarzCldzam dziatalnosciClgospodarCZC\lubjestem przedstawicielem, pelnomocnikiem takiej dzialalnosci
(nalety podac fonn~ prawnCli przedmiot dziatalnosci): nle dotyczy
osobiscie:

.

wsp61nie z innymi osobami

.

Z tego tyturu osiqgn*m(~m)

w roku ubieglym doch6d w wysokosci:

.

VII.

1. W sp61kach handlowych (nazwa, siedziba sp6lki): nle dotyczy
- jestem czronkiem zarzCldu (od kiedy):

.

- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

.

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

.

Z tego tytulu osiqgn*m(~m)

.

w roku ubieglym doch6d w wysokosci:

2. W sp61dzielniach: nle dotyczy
- jestem czlonkiem zarzCldu (od kiedy):

.

- jestem czronkiem rady nadzorczej3 (od kiedy):

.

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

.

Z tego tytulu osiqgn~em(~m)

.

w roku ubieg~m doch6d w wysokosci:

,I
/

3. W fundacjach prowadz~cych dziatcilnoscgospodarczq,:nie dotyczy
- jestem cztonkiem zarz~du (od kiedy):

.

- jestem cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

.

- jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

.

Z tego tytuhJosi~n*m(~m)

.

w roku ubieglym doch6d wwysokosci:

Inne dochody osi~ane z tytuhJzatrudnienia lub innej dziatcilnascizarobkowej lub zaj~, z podaniem kwot
uzyskiwanych z kazdego tytuhJ:

zatrudnienla w UrztdZie Gminy - 98 730,92 zl brutto - dochody uzyskane

w roku 2008

IX.

SkJadniki mienia ruchomego

° wartoSci powyZej 10 000 zlotych (w przypadku pojazd6w mechanicznych nalezy

podac mark~, model i rok produkcji): samoch6d osobowy Ford Escort 1993 r.
samoch6d osobowy Fiat Albea 2002 r.

X.
Zobowi~ania pieni~ne

° wartosci powyZej 10 000 zIotych, w tym zaci~ni~te

kredyty i pOZyczkioraz warunki,

na jakich zostaty udzielone (wobec kogo, w zwictZkuz jakim zdarzeniem, W jakiej wysokosci):
. kredyt got6wkowy - 15 680,00 zl- stan na dzien 31.12.2008
Bank Sp6tdzielezy w Namyslowie

CZ~$C B
Adres zamieszkania osoby skJadajcteejoswiadczenie: WQdrynia 63

46-275 Lasowice Wielkie

Miejsce potozenia nieruchomosci wymienionych w punkcie" cz~sci A (adres):
1. nie dotyczy
2. nie dotyczy
3. nie dotyezy
4. nie dotyczy

Powyzsze oswiadczenie skJadamswiadomy, iz na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu kamego za podanie nie-prawdy
lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnosci.

W,drynia, 20.04.2008
(miejscowosc.

data)

Niewtasciwe skreslic.
Nie dotyczy dziafalnosci wytw6rczej w rolnictwie w zakresie produkcji roslinnej i zwjerz~j,
rodzinnego.
3 Nie dotyczy rad nadzorczych spOfdzielni mieszkaniowych.
1

2

w formie i zakresie gospodarstwa

