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Uwaga:

{. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą starannego i zupełnego
wypełnienia każdej z rubryk.

2' Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdująw konkretnym płzypadku zastosowania, należy wpisać 4Ę
doWczv".

3. osoba składająca oświadczenie obowiąana jest określić pzynależność poszczególnych składników
majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską
wspólnością majątkową.

4. Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju iza granicą.

5. oświadczen ie majątkowe obej muje równ ież wierzytelności p ieniężne.

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

czĘŚc A

Ja, niŻej podpisany(a), Ryszard Henryk GODZTEWSKI

urodzony(a) 04 kwietnia !962 r. w poniecu

Szkoła Podstawowa u]. Szko]-na 8 64-125 PONTEC

..P..v rektor

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r' o ograniczeniu prowadzenia
działalnoŚci gospodarczej przez osoby pełniące funkcje pr'ibliczne (Dz. U.'Nr 106, poz.679, z 'lgg8 r. Nr
113, poz.715 iNr 162,po2.1126,21999r. Nr49, po2.483, z2OAO r^ Nr26, poz.306 otazz1}O?r. Nr113,
poz.984iNr214,poz. 1806)orazustawyzdnia 8marca 1990r. osamorządziegminnym(Dz. |J.z2Q01
r. Nr 142, poz. 1591 oraz 22002 r. Nr 23, poz.22O, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 1S3, 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:

t.

Zasoby pieniężne:

_środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: nie doryczy

'' n *.ę.'. -q.9-!.Y 9?y-..'.'..

nie doŁyczY
_ środki pieniężne zgromadzone W Walucie obcej: nie dotyczy

ni-e dotyczy
nie dotvczv

- papiery Wartościowel nj-e d,otyczy

'. 
* -t'ę'.. 

g.9_!'y 9.1.Y

..::}*.ę'.. 9'9-ly93'Y...'"........'. na l$rotę: nie dotyczy
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!t.

1. Dom o powierzchni: 87,53 m2,owańości: 160000, OO zL

tytuł prawnY: ryŁąęgq-i'f
2' Mieszkanie o powiezchni: nie dotyc zy m2, o wańości: nie dotyczy

tytuł prawnY: ..*.*'ę'''9.ę}x9.r.y.-

3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj g os pod a rstwa : ..ni,e....9.p..!-y g.z.y

o wartości: nie dotYczv
, powie rzch n I a : ..ł.i-9-... g.9'!-y-9- r.y....."........

tytuł prawny:'nł.9-.".g9I.y..9-7.Y

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

4. lnne nieruchomoŚci:
powiezchnia: o. os. 02 ha

o wańośei: 140OO0 , OO zŁ

tytuł prawny: własnośÓ

1il.

1' Posiadam udziały w spółkach handlowych * nalezy podaĆ liczbę i emitenta udziałów:

nie dotvczy
nie dotyczy

udziały te stanowią pakiet większy niŻ 1ao/o udziałów w spółce: nie dotvczv

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

.*t.ę...9'?!'yę.ły

tv.

1' Posiadam akcje w spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta akcji:

nie dotyczy

'.n*.ę'''9.9_lx ??,X'' " "'. "'
nie dotvczv
akcje te stanowią pakiet większy niŻ 10o/o akcji w spółce: ..nt.ę...g..o-!.y9.?.y

.n }.ę.'. g.9..|'y9.?.Y........'.......

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochod w wysokoŚci: nie dotyczy
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v.

Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia pzynależnego do jego majątku
odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samoządu
terytorialnego, ich anłiązkow lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które
podlegało zbyciu w drodze przetargu - naleŹy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo:

nie dotvczv

vt.

1. Prowadzę działalnośó gospodarczą2 (nalezy podaÓ formę prawną i przedmiot działalności):

-osobiście: nie dotvczY

_wspÓlnie z innymi osobami: nie dotyczy

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: nie dotyczy

2.7arz.ądzam działalnościągospodarczą lub jestem pzedstawicielem pełnomocnikiem takiej
działalności (należy podać formę prawną i pzedmiot działalności):

- osobiście:,.**'ę''..gg'p-yg=y

- wspól nie z in nym i osoba m i : ..*.}'ę..'g99.y..9. t.Y.'.''..'''

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym pzychód i dochód w wysokości: 
..*.*.ę...-9.g'.!.y._c.1y.'.'.''.

vlt.

1' W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): nie dotyczy

-jestem członkiem zaządu (od kiedy): nie dotyczy

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

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

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

2. W spółdzielniach:
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nie dotyczv

_jestem członkiem zanądu (od kiedy): nie dctyczil

_jestenn członkiem rady nadzorczej3 (od kiedy): nie dotilczy

_jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotycz1'

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

3' W fundacjach prowadzących działalnoŚĆ gospodarczą nie dotyczy

_jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy

_jestem członkiem komisjirewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie doŁyczy
vil.

lnne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem

kwot uzyskiwanych z każdego tytułu: 852Ą4,43 zł

'..?.'..|'yJ.P.+.*'''Ę'T.*'9''y.'..3.*r.9p.łi'9'.T_e- 
j.'..L'.'9'=.5,'o-}s...-P''.osP.!.*x'ę.T.ęj..''w.'.P'?.*'1'ę9.H

lX
Składniki mienia ruchomego o Wartości powyżej 10 000 złotych (w przypadku pojazdów

mechanicznych należy podać markę, model i rok produkcji): VoLVo S60; 2OO'7 r.

O www.signform.pl Sp. z o.o., e-mail: BoK@signform.pl, tel.fax. (0-22) 626 92 95, (0-22) 626 92 97



X
Zobowiąania pieniężne o wartości powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki

oraz Warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdazeniem, w jakiej

wysokości): .'Byę'-".*'r.*'''9g-9**'ę'.xP.hi....-.'..ł:.r'ę'*yI'.''9''9'|'g'H'Ł'ę.ry.y....-..']:gł.ę.Ys'P-9-yj'p.y-...-....-3-.Q..9.9.Q, 9'9' 'r3

czĘŚcg
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Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iŻ na podstawie art' 233 $ 1 Kodeksu karnego za podanie nie-
prawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności'

Poniec dn. 12-03-2013 r.
(miejscowośó' data)

Niewłaściwe skreślić.
2 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'
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