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1. Osoba skladaj"ca oswiadczenie obowi"zana jest do zgodnego z prawd", starannego i zupelnego

wypelnienia kazdej z rubryk.

2. Jezeli poszczeg61ne rubryki nie znajduj" w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy wpisac "nie
dotyczy".

3. Osoba skladaj"ca oswiadczenie obowi"zana jest okreslic przynaleznosc poszczeg61nych skladnik6w
maj"tkowych, dochod6w i zobowi"zan do maj"tku odr,bnego i maj"tku obj,tego maaensk"
wsp6lnosci" maj"tkow".

4. Oswiadczenie 0 stanie maj"tkowym dotyczy maj"tku w kraju i za granic".

5. Oswiadczenie 0 stanie maj"tkowym obejmuje r6wniez wierzytelnosci pieni,zne.

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

cz~scA

Ja, nizej podpisany(a),

Galicja Tomaszek Sp. Z 0.0., magazynier • sprzedawca
(miejsce zatrudnienia. stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu si~ z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzqdzie 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 oswiadczam, ze posiadam wchodzqce w skfad mafzeriskiej wsp61nosci
majqtkowej lub stanowiqce m6j majqtek odr~bny:

I.

Zasoby pieni~zne:

- srodki pieni~zne zgromadzone w walucie polskiej:



1. Dam a pawierzchni: m 2, a wartasci:

tyM prawny: nie dotyczy

2. Mieszkanie a pawierzchni: 50,90 m 2, a wartasci: 160000,- zl

tytuf prawny: wlasnosc, wsp6lwlasnosc malzenska

3. Gaspadarstwa ralne: -

rodzaj gaspadarstwa: nie dotyczy , pawierzchnia:

a wartasci:

rodzaj zabudawy:

tytuf prawny:

Z tega tytufu asiqgnqfem(~am) w raku ubiegfym przych6d i dach6d w wysakasci:

4. Inne nieruchamasci:

pawierzchnia: garaz 26 m2

Dziala na kt6rej stoi budynek z mieszkaniem wymienionym w cZl(sci A pkt II ust. 2,
pawierzchnia powierzchnia 378 m2



III.
1. Posiadam udziafy w sprnkach handlowych z udziafem gminnych os6b prawnych lub przedsi~biorc6w, w kt6-

rych uczestniczq takie osoby - nalezy podacliczb~ i emitenta udziaf6w:

2. Posiadam udziafy w innych sprnkach handlowych - nalezy podac liczb~ i emitenta udziaf6w:

nie dotyczy

IV.
1. Posiadam akcje w sprnkach handlowych z udziafem gminnych os6b prawnych lub przedsi~biorc6w, w kt6-

rych uczestniczq takie osoby - nalezy podac Iiczb~ i emitenta akcji:

nie dotyczy

2. Posiadam akcje w innych sprnkach handlowych - nalezy podacliczb~ i emitenta akcji:

nie dotyczy

Nabyfem(am) (nabyf m6j mafzonek, z wyfqczeniem mienia przynaleznego do jego majqtku odr~bnego) od
Skarbu Par'1stwa, innej par'1stwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu terytorialnego, ich zwiqzk6w lub od
komunalnej osoby prawnej nast~pujqce mienie, kt6re podlegafo zbyciu w drodze przetargu - nalezy podac

opis mienia i dat~ nabycia, od kogo:

nie dotyczy

VI.

1. Prowadz~ dziafalnosc gospodarczq (nalezy podac form~ prawnq i przedmiot dziafalnosci):

nie dotyczy



Z tego tytufu osiqgnqfem(~am) w roku ubiegfym przych6d i doch6d w wysokosci:

2. Zarzqdzam dZiafalnosciq gospodarczq lub jestem przedstawicielem pefnomocnikiem takiej dziafalnosci (na-
lezy podac form~ prawnq i przedmiot dZiafalnosci): stowarzyszenia

- wsp61nie z innymi osobami Sekretarz - PTG SokOf taricut
Sekretarz - ZO PZW Rzesz6w
Prezes Kofa PZW w taricucie

VIII.

Inne dochody osiqgane z tytufu zatrudnienia lub innej dziafalnosci zarobkowej lub zaj~c, z podaniem kwot
uzyskiwanych z kazdego tytufu: pobory od I do XI 2014 - 14463,22 zl netto

Skfadniki mienia ruchomego 0 wartosci powyzej 10 000 zfotych (w przypadku pojazd6w mechanicznych nalezy

podac mark~, model i rok produkcji): SEAT IBIZA 2004 r. - 12000 zl

Zobowiqzania pieni~zne 0 wartosci powyzej 10 000 zfotych, w tym zaciqgni~te kredyty i pozyczki oraz warunki,
na jakich zostafy udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokosci):

nie dotyczy

Dane zawarte w cz~sci B oswiadczenia nie podlegaj~ publikacji - zgodnie
z art. 24i ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samor~dzie gminnym
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z poin. zm.)



PowyZsze oswiadczenie skladam sWiadomy(a), it na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie nie-
prawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnosci.

VUr~-ewi~tr~
(podpis)


