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Uwaga:
1' osoba składająca
oświadczenie
obowiązanajest
do zgodnegoz prawdą stanrulegoi zupełnego
wypełnierua
kazdej z rubryk.
2' Jeż'e|iposzczególnerubryIa ńe znajdująw konkIetnymprzypadku Zastosowania,naleł wpisac ,,nie
dotyc4" .
3' osoba składająca oświadczenieobowiązana jest okrcślić przynależnoścposzczególnych składników
majątkowych'dochodów i zobowiązań do majątkuodrębnegoi mają&u objętegomałżeńskąwspólnością
llajątko\łą'
4. oświadczenieo staniemajątkowymdotyczy majątkuw kraju i za granicą
5' oświadczenieo staniemajątkowymobejmujęrórłnieżwierz}telnościpienięZne.
6' W częściA oświadczeniaZawarte są informacje jawne' w częściB zaśinformacje niejavlne dotyczące
adresuzamieszkaniaskładającego
oświadczenie
oraz miejscapolożenianieruchomości.

CZĘŚc A
Ja, niżejpodpisany(a),Les4,ekAndrzej Modłząkotwki (imioną i nązwiskoorąz nązwiskorodowe) urodzony(a)
10 grudnia 1960 roku w Jelenicj Górze, zatudniony w Urzędzie Miejskim w Złocieńcu ną stanov,isku
sekretarzagtniny (miejscezatrudnienią,stanowiskolubfunkcja)po zapoznaniusię z przepisamiustawyZ dnia
gospodalczejprzez osoby pełniącefunkcje
2l sierpnia 199,7r. o ograniczeniuprowadzeniadziałalności
publiczne(Dz.U. Nr 106,poz.679,z 1998r. Nr LI3,poz.1\5i Nr 162,poz. I\26, z 1999r. Nr 49,poz.483.z
2000r. Nr 26,poz.306orazz2002 r. Nr 113,poz.984i Nr 214,poz. 1806)orazustawyzdniaS marcal990 r.
gminnym@z. U' z 2001r. Nr l42'poz. |59| oraz Z 2002r. Nr 23, poz. 220' Nr 62, poz. 558,Nr
o samorządzie
żęposiadam
l13, poz' 984' Nr 153,poz. 1271i Nr 214' poz. 1806),zgodnięz afi. 24h tej ustawyoświadczam,
wchodzącew składmałzeńskiejwspólnościmajątkowejlub stanowiącemój majątekodĘbny:
I'

_
_
_

Zasobypieniężne:
środkipieńęzne zgromadzonew walucie polskiej: 72.000zł'polisa ubeęieczeniowa Comercial Unian
majątkawą
o waftościnominalnej na 31.12.2008r.5.390'35xł- objętemałżpńskąwspólnością
środkipienięznezgromadzonew walucie obcĄ: nic dotyczy,
jefunstki uczestniłtwaw FIo Skarbiec i FIo Arką na łącaą kwoĘ: 52.3E7,70
papiery wartościowe:
wspólnościąmajątkową
zł (wg wańościnominalnej na 31.12.2008r.)- objętemałż'eńską

u.

1 . Dom o powieŹchni: nie tlotyczy0 m2,o waljtościnie do'ycz' t}tułprawny:nie dot!cz},'
2. Mieszkanie o powierzchni:58 m), o wartości:130.000,00zł (szacunek),b'tuł prawny:spółdzielcze
pran:o do lokalu - obj6e małżeńską
wspólnościąmajękową.
w'łasności.owe
rolne:
3. Gospodarctwo
rodzaj gospodarst\Ya''nie d?tlczy, powierzchnia: nie doEcą/ o wartości:nie dotyczy rodzaj zabldowy ' nie
doEczy' tyn,łprawny''nie doĘcąl.
Z tegot'tufu osiągnąłem(niedoĘczy ód w wysokości
: nie dotyczy
garaż na dziatce:
4 . Inne nieruchomości:
powierzchnia:garaż,17 tł na działce24 nł
20.000'00zł (szacunek)'
o wartości:
prawny:
majątkową
ł.4s' ość- objętemalżeńskąwspólnością
t'tuł
IIL
Posiaclamudziaływ spółkachhandlowych- należypodaó liczbę i emitentaudziatów'' nie dolyc4;
udziałyte stanowiąpakiet większy niż l0% urlziałóww społce:nie dotycty
z tego b,.tułu
w roku ubiegłymdochód w wysokości:nie dotyczy
osiągnąłem(ęłam)
IV,

Posiadamakcje w spólkach handlowych . należypodac liczbę i emitentaakcji: nie doĘczy
''
akcje te stanowiąpakiet większy niż 10%a}cji w spólce nie dotycz4ł.
Z tegoq'1ułuosiągĘem(ęlam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości,'nie dotycąl
do jego majątkuodrębnego)od
Nab}'łem(an)(nabyłmój malżonek,z tylączeńem mięnia przynależnego
ich związków lub od
SkarbuPalistwa,innej panstworvejosoby prarvnej,jednosteksamorząduterytorialnego,
rv drodzepŹetalgu - na]eą'podacopis
mieńe. które podlegałozb-v''ciu
następujące
komunalnejosobyprarł.nej
mienia i datę nab1'cią od kogo' dzialka pod gafąż 21 m2, nablta od Gminy Złocieniec 21.02-1992r. . objęte
małżeńską wsp ó Iności ą majQ ko*r4.
\.1
nie doacq'
gospodarczą (nalezypodac formę prawnąi przedmiotdziałalności):
1 . Prowadzędzia.talnośc
.
osobiścienie dotycą
- wspólnie z innymi osobamtnie dotyczy
w roku ubiegĘm przychód i dochód w ltysokości:nie dotycty
z tego t}'tułuosiągnąłem(ęlam)
2. ZaIzĄdzam dżałalnościągospodarczą lub jestem prz€dstawicielem, pełnomocnikiemtakiej działalności
(naleł podaćformę prawnąi przedmiotdziałalności):
nic doĘczy
- osobiścienie dotyczy
- wspólnie z irrrrymiosobaminie doĘcąl
nie dotyczy
Z tego b(ułuosiągn4em(ęłam)w Ioku ubiegĘm dochód w wysokośct,.

uL

W spóIkach handlouych (nazwa. sied:zIbaspó|ki)''nie dotyczy
1.
- jestemczlonkiemzarządu(odkiedy):nie doEc4ł'
- jestemczlonkiemrady nadzorczej(odkiedy);nie dotyczy
- jestemczłonkiemkomisji rewizyjnej(odkiedy):nie dotyczy
w roku ubiegłymdochód w vTsokości: nie dotycł)
Z tego t}'tuluosiągnąłem(ęłam)
W spóldzielniach;nie doĘcty'
2.
- jestemczłonkiemzarządu(od kiedy): nie doĘcął
- jestemczlonkiemrady nadzorczej[3]3
(odhdy):nie dotyczy
- jestemczłonkiemkomisji rewizyjnej(odkiedy):nie dotycą|
w roku ubiegłymdochód w wysokości:nie douczy
Z tego B'tułuosiągnąłem(ęłam)
gospodarczą:nie doĘczy
3.
W fundacjachprowadzącychclziałalność
- jestem członkiemzarządu(od kiedy): nie dotycvl
- jestem członkiemrady nadzorczej(od kiedy): nie dotyczy
- jestem członkiemkomisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotycz!
nic doĘczy.
w roku ubiegł1'rndochód w w1,sokości:
z tego b4ułuosiągnąłem(ęłam)
\ĄIl.
zarobkowejlub Zajęć,Z podanięmk\Yot
Inne dochodyosiąganeZ Rtulu Zatrudnienialub innej działatności
uzyskiwanychz każdegot]'tułu:
1. z tytułu łtynagrodzeni'aze rtosunku pracy w Urzędzie Miejskim za 2008 r.- 93795'76 zł' obj(e
mająkow,q
małż,ai
ską wspólnoścźą
2. z Ętufu wynagrod4eniażony ze śosunkupracy w Zespole Szkół PonadgimłĄalnych za 200E r-wspólnoścźą
majątkotlą
36313'72zł' objętemałż,eńską
3. z Ętułu wynagrodzenia żony ze zleceń za 2008 r.- 1798,30 zł' objęfu małżeńskąwspólnością
majątkową
4. 4, tytułu clochodów żony z inątch źródełzą 200E r.- 1528'61 zł, objęte matżaźskąwspólnością
majątkową

x.

Składńki mieńa ruchomegoo wartościpowyżej10.000złotych(w przypadku pojazdów mechanicznychnalei
podać marĘ, model i rok produkcji): sąmochód osoboty Ford Focus C-Max, rok produktji 2004 - objęĘ
młtż,eń
ską wspó ln ości ą majątk ow.
X.
kedyty i pożyczkiorazwarunki,
ZobowiązaniapienięŹnęo wańościpowyżej10'000Złotych'w tym Zaciągnięte
jakiej
nie dotyczy'
lrysokości):
zdarzeniem,
w
najakichzostaĘudzielone(wobeckogo,rv związkuzjakim
.-<::)'

Powższe ośf,iadczenieskładamświadomy(a),iż m podsawie ań 233 s 1 Kodeksu kamego za podanie
nieprawdylub zatajenieprawdy grozi kara pożawitrrie łolności.
Złocieniec,15 kwielnia 2009 r.
dątą,)
Qniejscowość,

-4'-ó-

l.t.a'-.L.-.(L-l
(pdpis)

l ) NieMaściweskreślić'
\ł}twórczęj w rohictwie w zakresię produkcji roślirmeji zwie''ęcej, w formie i zakesle
zj Ni" dotyczy działalrrości
gospoda$twarcdzimego.
3) Nie doĘczy rad nadzorczych społdzielrrimieszkatiowych'

