
Uwaga: 

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE 
WPŁ YNĘŁO-Sekrct�'}.�_,ąt;_ą��m:

ny

Nr ewid ............. .. .. ....................... . 
Data ...... . 2..9 ... 0 , .. 7.016 ................. .................... !?.�E.'.:.�.:.1:�.:.'. .................. , dnia .. ?..�.:-:.9.�.::-.?..�.�.§ .... �
ll•Jsć zala (miejscowość) 

Podpis. 

1. Osoba składająca oświadczenie ob wiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego
wypełnienia każdej z rubryk.

2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać „nie
dotyczy".

3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników
majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską
wspólnością majątkową.

4. Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą.

5. Oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelności pieniężne.

6. W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące
adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.

CZĘŚĆ A 

Ja, niżej podpisany(a), .Michał ... WlazłY .................................................................................................................................................. · ............... . 
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe) 

urodzony(a) .. 11 ... 0.6 .. 198 2 ... w ... Si eradzu ...................................................................................................................................................................... . 

.......................................................................................................................................................................................................................................................................... 

właściciel działa lności -PHU WE MŁYNIE MICHA Ł  WLAZŁY 
.......................................................................................................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................................................................................................... 

.. zatrudnionx ... w ... P.PHU ... "Mąk-.Pol " ... Piotr ... Wlazły-... specj a.l.ista ... ds ..... Jakości ......................................................... . 
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja) 

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 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. 

Zasooy pienężne: 

-środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: .. 162 s.o., .o o ... �ŁOTYCH ..................................................................................... . 

.................................................................................................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................................................................................................... 

- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: .. NIE ... .OOTYCZY ......................................................................................................... . 

.................................................................................................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................................................................................................... 

- papiery wartościowe: .. NIE ... DOTYCZY ......................................................................................................................................................................... . 

.................................................................................................................................................................................................................................................................... 

na kwotę: 
..................................................................................................................................................... 
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CZĘŚĆB 

Adres zamieszkania osoby składającej oświadczenie:  

Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie art. 233 § l Kodeksu karnego za podanie nieprawdy 

lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności. 

(miejscowość, data) 
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