
Uwaga: 

OŚ"11ADCZENIE MAJĄTKO'\l\TE - KOREKTA 
radnego gminy 

...... Golasmvice ............... dnia 21.09.2014r. 
(miejSCO\VOść) 

I. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego 
wypełnienia każdej z rub1·yk. 

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

3. Osoba składająca oh,iadczenie obowiązana jest określić prz}należność poszczególnych składników 
majątkowych, dochodów i zobowiązai1 do majątku odrębnego i majątku objętego malżer'tską 

wspólnością majątkową. 

4. Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą. 
5. Oświadczenie o stailie majątkowym obejmuje również wierzytelności pieniężne. 
6. W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące 

adresu zamieszkania składającego oświadcze1lie oraz miejsca położenia nieruchomości. 

CZĘŚĆ A 
Ja, niżej podpisany (a) ...................... KrzysztofTekla ............ Nazwisko rodowe: Tekla ..... . 

( 1m1ona i narr.:.~r1sko orci..z nazw1:::ko rodo· .. i.7e) 

urodzony(a) ............. 12.03.1984r.. ................. w .... .Jastrzębiu-Zdrnju .................. „ ............. . 

. . . . . Polski Związek Działkowcóvv Okręgov.ry Zarząd Śląski w Katowicach - p.o. Dyrektor 
Biura Okręgowego Zaiządu Śląskiego P ZD ............................................................ . 

. . . . . Radny Rady Gminy Pawłmvice ............................................................................. . 
( rn!ejSCe zatrudrnenrn, stanowisko lub funkCJ a) 

po zapomaniu się z przepisami ustav..'Y z dnia 8 marca l 990r. o samorządzie gminnym 
(Dz.U. z 200lr. Nr 142, poz. 1591orazz2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, 
poz.984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806) zgodnie z art. 24 h tej ustmvy oświadczam, 
że ~osiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności majątkowej ~ta~ mój 
majątek odrębny: 1 

I. 
Zasoby pieniężne: 

środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: ............ 11. 552,44 złote ....................... . 

środki pieniężne zgromadzone \V \Valucie obcej : ........... NIE DOTYCZY ......................... . 

papiery vvartościovve ............ NIE DOTYCZY .................................................................. . 



VII. 
V./ spółkach handlo\vych (nazwa, siedziba spółki) : ...... NIE DOTYCZY ............................. . 

jestem członkiem zarządu (od kiedy): ............................................................................... . 

jestem c?Jonkiem rady nadzorczej ( od kiedy) : .................................................................... . 

jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ............................................................ „. 

Z tego tytułu osiągnąłem (ęlam) w roh1 ubiegłym dochód \V vvysokości: 

VIII. 
Inne dochody osiągane z tytuh1 zatrudnienia lub innej działah1ości zarobkowej lub zajęć, 
z podaniem kvvot uzyskiwanych z każdego tytułu: .................................................................... . 

..... Zatrudnienia - stosunek pracy: przychód 59.340,75 złotych, dochód 57.672,03 
złotych ...................................................................................................................... . 

. .. Z tytułu peh1ienia obovviązków społecznych i oby-vvatelskich - funkcji Radnego Rady 

... Rady Gminy Pawłowice: 8566,34 złote ................................................................................. . 

... Przychód z stosunh.'U najmu: 270,00 złote, dochód z stosunlm najmu 247,00 złote ............... . 

... Działalność wykonywana osobiście w tym umowy zlecenia i o dzieło - przychód 6300,00 
złotych, dochód 5882,82 złotych ...... . 

IX. 
Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 1 O OOO złotych ( w przypadku pojazdów 
mechanicznych należy podać markę, model i rok produkcji) ..................................................... . 

................................... NIE DOTYCZY .................................................................................... . 


