oswIADcZENIE lŁĄJĄTKowE
mijtł' ztsępey rtróitt sekretarza gminy' śł(efN€ gmiBJ' ł{ier6.tńikł jedńoŚ+ki oFełńiź"etińei eńińJ' osoĘ
{dfiinistf"e'tjue
arlżądżEją€ej i €do6kł oĘa'r'ł zaffądz&jąe€€o gBianą oś€Ę pf{rtńą oraz 6śoĘ rYydłjąeejd€€.Źi€
w iBie"ia mtit*'
Złocienlec'dnia l9 l(lrreElla20l2 r
(nieJsca\|ośc'

daIa)

U$aga:
l osoba skladającaoś\łiadczcnicobowiązanaj€st do 7go.lnęgof pra$dą sta]a'megoi Zupełnego\łlpełruefuakaŻdcj Z
rubnk.
prfłladku zastosorvanią
nale4 \łpisać..nie
f
i1'konkretn!-m
do!}cf}'.
Jeż€ l i posfcfcgólncnrbry'kirueznajdu,lą
osoba składająca
oś\łiadcz€ ń eobo{iązana,j€ s t oloeślićprą,nalci'noŚćpos7ge8ólnych składnikórYmają&o$Tch.
\i spólnościąmaJą&o$ą
doc]rodóq'i zobor'l'iązańdo rnajątkuodrębnegoi rnająlkuobjętcgomałŻeńską
l
\r kraju l za grarucą'
oś1viadczenie
o staniemajątko$].n dotyc4' nrajątL.u
5 ośrviadczenieo strnie majątko\Ęm ob€lmuje róivneż iliezrt€lności pienięzne'
6 w częściA oś\Yiadczęnia7Źłarte są informację Ja$'n€. ił częściB zaś bforrnacje ńeja$'ne dot}czącc adrcsu
zamieszka a składa]ąc€gooświadczenieoraz rfuejscapolożcnianicruclromoścl

czĘscA
Ja niżejpodpisany(a),'es.ek Andłzej Mofuzakalski Qnrcha i nazłiska a|az naNisko rcdave) u|odzony(a) 10 grudnio
zlocieńcu na s1ano$isku sebetarza gminr liieJsce
1960 roku \9 lelenizj Górze' za,rudnionj) Utzęd1k Miejskin,
załudhienia, slano},iska lub f|1nkcja) po zPoznŹniu się z przepisami usla\łf z drua 21 sieprua 1997 r o ogranicfcniu
przez osobypełniące
prcwadzenadziałalności
funlrcjepubliczne(Df U Nr 106'poz ó]9' z 1998r Nr 113.
8ospodalczeJ
poz 715iNr 162.poz.1126,z 1999r Nr'19.poz..18:1,22000
r Nr26. poz 306orazz 2002r Nr l1l. poz 98.1iNr 2ll.
gminn'łm(Dz. U' z 2001r.Nr]12.po7' 1591orafl2002r Nr
poZ 1806)oĘf uslarrf z dlua 8 maJca1990r o samorządzie
2j, poz 220, Nr 62' poz 558. Nr 1l3. poz 984' Nr l53. poz' ]27l i Nr 2l4 poz l80ó), zgodniez ar,1'2.1hlc.justarr'1
ośtfiadczam,z€ posiadamivchodzącerv składmałżeńskiej
\1spólnościmają&otvc.jtub stanowiąccmój ma]ąlekodrębn)
73sob)pjcnieŻnę
środkipieniężnezgromadzonc\r ryalucic polskiej 147000'00zI, polira bezpieczeniLt,aAyiya IU na Zycie SA
9383,29 zl (t'g a|tosci ||ykupn stanu łachunku polisy na 3I.12'2011r.) - objęte nalżeńskq wspóInoścą

]

frająko||%

.

środkipienięŻnezgJomadzonclY }ra]ucjcobccj 'is d,.,.Ć?,
papie]]' !łartoŚciolvc:jedńos|ki uczestnibl'a # FIo Skańiec i FIo Ańa
|'o|tości||ykupu 31.12.2011r.) ' objęlenałżeńska|"spóInościąnająko|fą

na łączną|.|9otę:60]23,00 zl (|,g

r. oo. o po.,,"".,ct,oi.,,ie ilot|cł 0 m1.o v^Ilości:'ie .1,'}'Ćo!tituł pra$ny: ie do|ycą).
2. Mieszkanie o powierzclnn s 8 ,,ł, o wańości:150000,00zł (s.acunek b'ł4g1y),!]1u|vawny spółdzjelczeł'IasnokiowJ
?|o|,o do loka|u - objętenatżeńskąwŚpóI!|oścąńajqtko|!ę
3. Gospodarsnvo
rolne
t11uł
rodzaj gospodarstil": nie do,cł. po\ri.rahnja: nie.Iot!cł] o wartośc]r,,? dot|cz' rodza] zablrdoŃ'T]'ie.lołr.ł'
pla\\1y nie doqąr.
Z lego Ętulu osiągnąl€m('iĆ doł Ćo ód }v$-.\sokoś
ci: nie dotr,c.'!
4 . lnne nienrchomości?anż' na dzialce:
po\\|erzdxna:garuż17 n, na dzialce 2,t ł?
o \\ dltoś.i:25000,00zł (szącuńekv,I!sn),),
!1uI pĘwny t''.'Jł',jć - objętemalżeńskąvspób,ościąn@jątk,,|ą
lIt.
Posjadamud7jaryil spólkach himdlorłTch- nalez} podaćliczbę i cmilenta udfia|ó\\':nie doqczr
ud7iaĘ lc slanołią pakiet rlręks4' niŹ l0% udziałóil' \' spólce: ńie dolycł)
z tego Ętułuosiągnąłcm(ęłam)
}łlol.u ubieglym dochód i1'w].sokościr'ie dołczy
IV.
Posiadamałcje rv Ęółkach halldlo\łfch . nal€ł poóać |iczbęi ern]tcn|Aakcj|:nie dotrcł]
alcje le slanowiąpaldetwiększ} niż 10%akcji \r spac.: ńie do',cł,'
Z tegoĘtulu osiągnąlen(ęłam)rv roku ubie8l}'mdochód \ł irysokości]r,ie do'}c',
Nab)łem(am)(nabyłmój malzonek. z \i]'lącz€ €m nri€nia plą'należnegodo J€go maląlku odrębncgo)od skarbu Państll'a,
inncj pańslwo$ejosob} pfał'n€ J Jednosleksamorądu tcrytońalncgo'ich Z'uą^ów lub od komun,lnqlosob'Ypra$nei
naslępującęmięnie' kór€ podlegałozbyciu rv drodfc przclal8u . naleł podać opis mierua j datę nab]'cia'od kogo l'ddll.a
por|garuż'21 n2, nabyta od Gminr Zlocifhia 21.02'1992 |. . obję,emałżeńskąwspólnościąmajątkotą.

\,1'
goslodarcząj (naleł podaćformęprawnąi pzedmio| dziala|rcśc1|nie dorycł]
1. ProlłŹd7łdziałalność
- osobikie nie dotycq
- iłspólnie z im)'rni osobami nie dolrcł,
przychód i dochód w rł}sokościniŁ !lo|rcą)
Z lego tytulu osią€nąlem(ęlam) w roku ubiegł}.rn
jestem
gospodarczą
pżedslawicielem' pełnomocnikicmtakie'l dfidalności (nalez).podać
.
lub
2 zarządzafi ózia'ahością
prawną
przedmiot
formę
i
d^ałalności):
nie do|yczy
- osobikic nie dotycq
- lt'sPo|niez inĄmi osobami nie dolrcry
z tego t}'tuluosią8n4en(ęlarn)$ .oku ubiegł].mdochodlv iłysokości:''9 /of}c.,,

v

1.
w społkachhandlołych (nazwa' siedziba spó|ki,\nie dotlcz!
. jest€m cz]on]demzarząd,](odkiędy): niŁ dotrcżł)
- j€stem członkiemrady nadzorcze:(odk]edy): nie dotycq
. jestem członkiemkomisji rewizyjrcj (od kiedy): ''9 do'c?
Z tego t}lu|tl osiągnąlem(ęlan)w loku ubic8ł}mdochodw \łysokości:r's doł,co,
2.
w sloldzie|niach: nie dot!cą]'
- jeslem członkiemf2Źądu (odkiedy): ie dallcą)
. jestemczłonkicmrady nadzorczej[3]'(od kicdy):'ie dołĆor
- jeslcm czlonki€m komisji fewizyjncj (od kiedy): ,'ic /o,Jcąy
z tegot},tuluosią8nąłem(ęłam)
w roku ubiegł}łndochód w irysokości:'ie /o./Ćz}
gospodarczĄ:nie do,!cą/
w fludacjach prowadzqcychdziałalność
3.
- Jestcmcdonkiem zarządn(d kjcdy,):nie dotycry
- Jestcmczlonkiem rady nadzftczaj (odkredy): nie doqcq
- jestcm c7'lonki€m komisji revizinej (od kied}'):''ie r'oł'Ćą}r
Z te8ol}'tulu osią8nąlem(ęlam)\v roku ubiegŁvmdochód rv iłysokości:'ie /oo,cł]'
\ĄII'
Inne dochody osią8anez Ętulu zatrudnienialub inneJ dzialalnościzaJobko\Yej|ub zajęć' z podanien ktrot uz}skiwanych 7
kŁżde8ot}fulu:
l ' z ,ylull| vlnagrodżen.a ze śos,nkB Prucy $) arzędzic Mięjski,t i' Zocizńcu za 2011 L- 9ó976,00 ' objee
na, ż!ń ską |Ep ó ln ośc
i q n qj4ko,9q
2. z E,tu|uzleceń z BBwv trogalinic zg 20] 1 L. 488,00z1,obj6e nałżeńskqvspólnośc.ąnająlko|.q'
3. z tytull! k||Jotza pe|nienie obowiąift,w spoŁcznych i ob,walfkkich (|' LGD Paltieńfuo Drow |9 Złociaźcui
KBW b, Koszalinie) .a 20] I |.- 831'M r]' objętenałżeńskąbspólnośch,ńają,ko|pq
4..tJ'tutuwnagrcdzeniażonyzes1osunkuPracrwzesPoleszkó,Ponadginnaajalńlchwzlocieńcuzn2011
r.s 34 93'81..zł,objde,ńdże ńską wspóln ościąńaj ąko|!ą'
5' z,,tutu vynągfodzenia żonr ze z]eceńzc 20I l |'- 3980'00d, obj6e nąłżeńskąwspóInością
ngjąko''qJ
6. z trtulu dod|odó1yż,onyz innrch fuódel w zespole szka Ponadsinaaąjalnych 19Zociaócu.a 20I1 t.- 4318,79zł,
obj4e na,ź)akką $Nl'|ością ńajako|q+

x

składniki micnia ruchomegoo wanościpo.lvyżej10.000zlotych (w przPadku pojazdów m€chanicznych nalezy podaćmarkę.
model i rok pfodukcji): san,ochód osobo||3,Fo|d Focus C-Max, rck pndukcji 2004 - objęa! nalż,eńską1|spólnoścą

x.

Zobolvią7Źniapienięae o rYartościpo\tyż3j 10.000zlotycL w łm zacią8niętekrcd}ty i poł'czli oraz Narunki. na jakich
zostĄ udzielone (wobeckogo, ir aviązku z jakim zdaEeniem, rYjakicj \ł}sokości\:nie dotycz|'

Po$1ższe ośriadczeni€ skladam ś$iadom](a).iz na podslarue art. 2]] $ 1 Kodeksu kamego za podanie ruepra\ }. lub
aLrleruepm$d)'groa LaIapolba$ierlialYolnoś.i
Zocieniec, 19 lłi'idnia 2012 L
(miejscowość'da|a)

ir1- a.,'--\.,-.---I^:
-4--.1^ (podpis)

l ) Nie.właściwe
skeślić
2) Nie dot/czy działa]nościN)Ą1vórczej w lo]nictwic w zak.€sie produkcji roślimel i zwicuęcej' w fonnje i zake9e 8ospod4stwa
3) Nie dotyczy Ed mdzorczych spółdzielni nieszka ołych'

