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ośWnDcZENlE MAJĄTKoWE Nr Zał.

wójta,zastępcy wójta' sekretarza gminy, skarbnika gminy' kierownika jednostki organizacyjnej gminy'

osoby zarządza!ącej i członka organu zarządzĄącego gminną osobą prav\'ną

oraz ósońy wydającej dec|zje aomińistraćyjńe ń imieniu wójźa1

Poniec
łilńj*;il;#i'

i'lt{.ZĄi} fi4]EJSKi W PONIECU
wPŁYNĘŁ0

, dnia 9-s-- '9_4-_-ł.9-L3.... 
r.

Uwaga:

1. osoba składająca oświadczenie obowiąana jest do zgodnego z prawdą, starannego izupełnego
wypełnienia kaŻdel z rubryk.

2. JeŻeli poszczególne rubryki nie znajdująw konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać '.nie
dotvczv".

3. osoba skłaclająca oświadczenie obowiązana jest okreśtić pzynależnośĆ poszczególnych składników

majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską

wspól nością majątkową.

4. oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą'

5. oświaclczenie majątkowe obejm uje również wierzytel noŚci pieniężne.

5. W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące

adreJu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.

czĘśĆ A

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

.9*:łłt-....4.*.*ĘŚ-1''..9-p-F-}.*-s-ł..'.ł.-z'Y:9.Ł'..y'''.Ę.9.*}.ę.9.*5łę:9y.T-i -\.,......''-.-...**-
(miejsce zatrudnienia, stanowisko I ub funkcja)

po zapoznaniu się z puepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowarlzenia

działainości gospołarcze1 przez osoby pełniące funkcje-publiczne (Dz U Nr 106, paz' 679,^zJ998 r' Nr

tts,poz.zt5itrlr 1;62,pó;.1126,ztógbr'Ni49,poz.483,z2000r.Nr26,poz.306orazz2002r.Nr113'
po.' sał i Nr214, po'' łboo) oraz ustawy z dnia 8 TgIcą.19_90 r. o samoządzie gminny-m (Dz. U z 2001

L-Ń, {łz, po'. tsgt Qraz'z2aa2r. Nrz3, poz.22o, Nr62, poz' 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz'

1271 i Nr'214' poz_ 1806), zgodnie z arż.24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład

małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mÓj majątek odrębny:

t.

Zasoby pienięŹne:

- środki pienięŹne zgromadzone w Walucie polskiej:

- środki pieniężne zgromadzone W walucie obcej: 
'p:.ę''..g.o-|-y'.'-c-r'y-......''''.'

na lolvotę:

@ www.signform.pl sp. z o.o., e-mail: BoK@sign{ofm.pl, tel./fax. (0-22) 626 92 95, (0-22) 626 92 97



1. Dom o powierzchni: 2aa m 2' o wartości: 350 0qq{'9 .9....'-r'Ł.......

tytułprawnY:!'P.p2ły.ł.*'ł.ł::s...*9. j.*'!.Ę'_o..T'*.'.
)

tytuł prawny:'''......'..'.'...''

3. Gospodarstwo rolne:

rod zaj g os pod a rstwa : 
. 
n-i.e ...*9. ly.g.-.".y-.... , powierzchnia:

o wańości:

rodzaj zabudowY:

Ztegotytufu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym puychÓd i dochÓd w wysokości:

4. lnne nieruchomości:
powierzchnia: azłą.ł.F+....Ę**.ęr-ł*.**.....9...P..9.T:....9..?-1...*

1. Posiadam udziały w spółkach handlowych _ należy podaĆ liczbę i emitenta udziałów:
fi.

M.

udziały te stanowią pakiet większy niŻ 10o/o udzialÓw w spÓłce: 
'.łłs...f,?'y.y'93-y-

Z tego tytufu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości; ..n'i'e'''.d'o'Ęy'g-=.y'''.......'

1. Posiadam akcje w społkach handlowych _ należy podaĆ liczbę i emitenta akcji:

nie dotvczv

akcje te stanowią pakiet większy niŻ 1oo/o akcji w spÓłce: 
'}-+.ę..-q9!.y.._c..=.Y.......................

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ..ł*.s'...*.ę.!._y-9.r.Y'..'..
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V.

Nabyłem(am) (nabył mÓj małżonek, zwyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku
odrębnego) od $karbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samoządu
terytorialnego, ich łłłiązków lub od komunalnejosoby prawnej następujące mienie, które
podlegało zbyciu w drodze przetargu - nalezy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo:

vt.

1. Prowadzę działalnośĆ gospodarczą2 (należy podacformę prawną i przedmiot działalności):

nie dotyczy
-wspÓlnie z innymiosobami: nie dotyczy
nie dot-yczy
Ztego tytułu osiąnąłem(ęłam) w roku ubiegłym pzychód i dochód w wysokości: nie doŁyczy

2. Zauądzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem pełnomocnikiem takiej
działalności (należy podaĆ formę prawną i przedmiot działalności):

nie dotyczy
_wspólnie z innymiosobami: nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:

vtt

1. W społkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): ..**.ę...g.?tY9.Ty

- jestem człon kiem kom isj i rewizyjnej (od kiedy) : ..*}'ę..' g'g't y9 F- y

Z tego tytufu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochÓd w wysokości: nie doŁyczy

2. W spółdzielniach:
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nie doLvczv

-jestem członkiem zarządu (od kiedy): nle d'oŁyc4y

_jestem członkiem rady nadzorceej3 (od kiedy): nie dotyczy

-jestem czfirnkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): n!ę dotyczy

Ztego Ęrtułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości: nie doŁyczy

3. W fundacjach prowadzących działalność gospodarczą nie dotyczy

_jestem członkiem zar:ądu {od kiedy): nie dotyczy

vilt

-jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): nle doŁyczy

Z tego tytufu osiągnąłem{ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

lnne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalnościzarobkowej lub zajęĆ, z podaniem

kwot uzyskiwanych zkaŻdego Ę1tułu: 
"t^l 

okresie od' 1 styc.7.ł:?....?.?..+..?.''.*p'.'.9.L.''g:**.ł.*.*...?..9.1?

58852, Ą3 zŁ

K
Składniki mienia ruchomego o wańości powyŻej 10 000 złatyeh {w pzypadku pojazdów

mechanicznych należy podać markę, model i rok produkcji): nie dotyczy
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x
Zabowięania pienięŹne o wartości powyzej 10 000 złotych, w tym zaciąnięte kredyty i pożyczki
oraz warunki, na jakich zostaĘ udzielone (wobec kogo, w zwiękuz jakimzdarzeniem, w jakiej

wysokości)| nj_e d.oŁyezy
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Powyzsze oŚwiadczenie składam Świadomy(a), iŻ na podstawie art. 233 $ 1 Kodeksu karnego za podanie nie-
prawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnoŚci.

Poniec dnia 05-04-2013
(miejscowość' data)

Niewłaściwe skreślić.
Nie dotyczy działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roŚlinnej i zwierzęcej, w formie i zakresie gospodar-
stwa rodzinnego.
Nie dotyczy rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych.

2
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