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(miej8cot'Yość)

uwaga:

{. o8oba składa|ąca o wiadczenio obofliątana iest do zgodnego z ptElYdą starannego i zupehego
wypełnienaa każdol z rubryk.

2' Jeżeli posŹczeg lng rubryki nie znaiduią w konkrctnym przypadku zaśtos enia, należy wpbać dĘ
dotnczv".

3. osoba $klada|ąca ąświadczenie obowi@na j 6t okeśli prrynależność poszczeg lnych skladnakw
majątkowych' dochod w i zobowiązalt do maiątku odĘbnego l maiątku obiętego małże sĘ
wsp lnością maiątkową.

l[ oświadcżenie maiątkowe dotyczy m4ątku w klaiu i za gEnicą.

e oświadczenie maJątkolłe obejmu|e r wni ż wier'ytelnąści pieniężne.

6. W części A o wiadczonia zawarto są informacie iawną w części B zaś infomacje nie|awng dotycząGe
adłBsu zamieśzkania s}iladającego o wiadczenie oraz mio|sca położenla nieruchomości.

czĘsc A

Ja, niżej podpi$any(a), Ryszard Henryk GODZIEWSKI
" " (riiiffi ]'ilziłG ;:ail;*i"k; ri}di;*di

urodzony(a) 04 kwietnia 1-962 r. w poniecu

DyrekŁor

(miejsce zatrud n ienia, stanowisko lub fu nkcja)

po zapoznaniu się z pŻepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia
działalności gospodafczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. u. Nr 106, poz. 679, z 1998 r. Nr
'113,pcŹ'715 i Nr'162, W, 1126,21.9ppr- Nr49, poz.483, z ZXD r, Nr 26, 9oz. nA orazzzffiz r. Nr 113,
p@.984 

' 
Nr 214' poz. 1806) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r' o samorŻądzie gminnym (Dz. U.z2@1

r. Nr 142, poŻ. 1591 oraz z 2oo2 r. Nr23, poz.22o, Nr62, poz.558, Nr 113, poz' 984, Nr 153, poz.
1271 i Nl 2'l4, poz. 1806)' zgodnie z art' 24h tej ustawy oŚwiadczam, że posiadam wchodzące w skład
małże skiej wsp lności maj4kowej lub stanowiące m j majątek odrębny;

t
Zasoby pieniężne:

_środki pienięzne zgromadzone W Walucie polskiej] nie dotyczy
nie dotyczy

..**.ę....g.9.Ę'y..9-3.Y.

- Środki pienięzne zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy
nie dotyczy

..*.Ł9.... g 9 !._y..??.y...

- papiery wartościowe: nie dotyczy

. "*....'9_...q 9.Ę X 9.? y......

*.a...9_...g9.Ęy9..1v.. na kwotę] nie dotyczy
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It

1. Dom o powiezchni: 87,53 ffi2,owartości: 140000,00 zł
tytuł prawny: własność

2. Mieszkanie o powierzchni: nie dotyczy m2, owartości: nie dot
'.*.*.ę... 99.Ę.y..-c- 3.y'.'.....

tytuł prawny:'.n}.ę...'g.9. E.y.ęr.y..

3. Gospodarstwo rolne:

rodzajzabudowyt nie doLyczy
tytuł prawny. nie d'otyczy
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym pzychod i dochod w wysokości: nie dotyczy

..nŁę...g.9Iy.ęzy.

4' lnne nieruchomoŚci.
powierzchnia: o. 05. 02 ha

o Wartości: 140000,00 zŁ

tytuł prawny: własnoś ć

ilt.

1. Posiadam udziały w spÓłkach handlowych _ należy podać liczbę i emitenta udziałÓw:

. Ił*.9-... g 9 !. v. 
-c-.? 

v-

udziały te stanowią pakiet większy niŻ 1ao/o udziałow w społce' nie dotyczy

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) W roku ubiegłym doch d w wysokości: nie dotyczy

M.
1. Posiadam akcje w społkach handlowych - należy podac liczbę i emitenta akcji:

. **.ę'..'g 9 !..y..??''y'.

..ł*.9....g9.Ey.-".,r..y..

nie doŁyczy
akcje te stanowią pakiet większy niŻ 1oo/o akcji w społce. nie dotyczy
nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym doch d w wysokości: 
..+.Ł9..'.g.9I-v.r.=.y..
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V.

Nabyłem(am) (nabył mÓj małżonek, zv,tyłączeniem mienia przynaleznego do jego majątku
odrębnego) od Skarbu Pa stwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samoządu
terytorialnego, ich związk w lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, ktore
podlbgało zbyciu w drodze przetargu _ należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo:

nie dotyczy

vt.

1 . Prowa dzę działalnośĆ gospoda rezą' (nalezy podać formę prawną i przedmiot działalności).

-wspolnie z innymi osobami: nie doŁyczy

Z tego Ętułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychod i doch d w wysokości: nie dotyczy

2. Zarządzarn dzlałalnością gospodarcząlub jestem pruedstawicielem pełnomocnikiem takiej
działalności (nalezy podać formę prawną i przedmiot działalności):

- osobiście: nie dotvcnf e o.oTyczCZY

-wsp lnie z innymi osobami: nie doryczy

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychÓd i dochod w wysokoŚci: nie dotyczy

va.

1. !Ą/ sp łkach handlowych (nazwa, siedziba sp łki): nie dotyczy

-jestem członkiem zarządu (od kiedy): nie dotyczy

-jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy)] nie dotyczy

-jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): 
'.*}..ę....9.9..t Y.9.?.y.

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochÓd w wysokości: nie dotyczy

2.w sp łdzielniach:
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..ł*.ę..'* 9' !. y..g.r.x.

-jestem cŻonkiem zarządu (od kiedy): nie dotyczy

-jestem członkiem rady nadzorczej3 1od kiedy): nie dotyczy

_jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym doch d w wysokości: nie dotyczy

3. W fundacjach prowadzących działalność gospodarczą nj-e d'oŁyczy

- j este m czło n ki e m zauądu (od ki edy) : 
..*. }. _e.....q.9.!.y.9. r. y

-jestem członkiem rady nadzoruej (od kiedy)] nie dotyczy

-jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy)i nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym doch d w wysokości: nie dotyczy
\,L

lnne dochody osiągane z q/tułu zatrudnienia |ub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem

kwot uzyskiwanych z każdego t]/tufu: 78138,37 zŁ
z tytułu pracy zarobkowej W Szkole Podstawowej w Poniecu

D(

Składniki mienia ruchomego o wartości powyŻej 10 000 złotych (w pzypadku pojazd w

mechanicznychnależypodaćmarkę,model irokprodukcji): PEUGEoT 307 XS; 2003 r.

@ www.signform:pl Sp. z o.o., +mail: BOK@signbrm.pl, tel./fax. (0-22) 626 92 95, (0-22) 626 92 97



X
zobourięania pieniężne o wartości powyżej 10 000 złotych' wtym zaciągnięte kredyty i pożyczki

oraz warunki, na jakich zostały udziełone (wobec kogo, w ałiąaku z jakim zdazeniem, w jakiej

ctscB
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Powyższe oŚwiadczenie składam świadomy(a)' iŻ na podstawie art. 233 s 1 Kodeksu karnego za podanie ni€-
prawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnoŚci.

Poniec, dn. 25_0Ą_2012 r.
(miejscowość, data)

Niewłaściwe skreślic.
Nie doĘczy działalnościwytworczej w rolnichrie w zakresie produkcji roślinnej i anłierzęcej, w formie izakresię gospodar-
stwa rodzinnego.
Nie dotyczy rad nadzorczych spddzielni mieszkaniowych.

@ www.signform.pl Sp. z o.o., +mail: BOK@signform.pl, tel.lfax. (0-22) 626 92 95, (0-22) 626 9297


