OSWIADCZENIE MAJĄTKOWE
wójta' zastępcy wójta' sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki
o_rgąlnlągyJllgJ€miny, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego
gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu
jta ttl
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Węgliniec,

I

6.04.2013r

(miejscowość) (dnia)

2.
3.
4.
5.
6.

kaŻdej

zrubryk.

zgodnego z prawdą Starannego i zupełnego wypełnienia

JeŻe|iposzczególne rubryki nie znajdująw konkretnym przypadku zastosowania,naleŻy wpisać ,,nie dotyczy''.
osoba składająca oświadczenie obowiązanajest określićprzynależnośćposzczegó|nych składników
majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małzeńską wspólnością
majątkową.

oŚwiadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą'
oświadczenie majątkowe obejmuje równiez wierzyelności pienięzne.
W częŚci A oświadczęnia zawartę są informacje jawne, w części B zaśinformacje niejawne dotyczące adresu
zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca połozenia nieruchomości.

CZĘS Ć A
Ja, ntŻej podpisany( a),

. .

.Izabela Uśpieńska_Domagała (Uśpieńska). . .

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

.

.....10.05.1968r. w ...Zgorzelcu..
urodzony(a)
.....Miejsko-Gminny ośrodek Kultury - . . .. dyrektor
(miej sce zatrud nieni a, stanowisko lub funkcj a)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy zdnla 21 sierpnia 199'7 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności
gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. Nr l06' poz. 679, z 1998 r. Nr 1 13, poz. 7l5 i

Nr162, poz.1126,z1999 r.Nr49, po2.483,22000 r.Nr26, poz.306orazz2002r.Nrll3,poz.984iNr
Ż14, poz. l806) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z200| r. Nr 142, poz.
1591 orazz2002 r. Nr 23, po2.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, po2.984, Nr 153, poz.1271iNr 214, poz.
l806), zgodnie z art.24h tej ustawy oświadczam,
maiatkowei lub stallowiące mój majątek odrębny:

iJ')
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d\D,

na kwotę:

il.
1.

2.

3.

Dom o powierzchni: nie dotyczy... m2, o wartości: nie dotyczy. ...'. tytuł plawny:
Mieszkanie o powierzchni: . ' .62 m2, o wartości:. 75.000,-tytuł prawny: współwłasność
małzeńska
powierzchnia:
Gospodarstwo rolnę: rodzaj gospodarstwa: ...nie dotyczy...'..
.. o wartości: nie dotyczy rodzaj zabudowy: nie dotyczy
... . ..nie dotyczy.
t1tuł prawny: ......nie dotyczy......

4.

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: nie dotyczy
Inne nieruchomości: powierzchnia:......nie dotyczy......
o wartości: ......nie dotyczy.
t1tuł prawny: . .. .. .nie dotyczy '. '.

III.

Posiadam udziały w spółkach handlowych - naleŻy podać liczbę i emitenta udziałow:

"o;';;

,;"";;,;o;o,;;*,-?:''ł"ł;1'r;;n"a'iuło**,oui..,

..."*o",ri), .''......

Ztego ty.tułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
........nie dotyczy.
TV.
Posiadam akcje w spółkach handlowych - naIeŻy podaÓ liczbę i emitenta akcji:

Z

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

V.
Nabyłem(am) (nabył moj małzonek, z wyłączeniem mienia przynaleŻnego do jego majątku
odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu
terytorialnego, ich zwiękow lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które
podlegało zbyciu w drodze przetargu - na\eŻy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo:
nie dotyczy

...

VI.
Prowadzę działalnośćgospodarczĘłzJ Q'taleŻy podać formę prawnąiprzedmiot działalności): .........
......nie dotyczy.
osobiście '. 'nie dotyczy... .
wspólnie z innymi osobami
.nie dotyczy......
Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: '...
...nie dotyczy....
2. Zarządzam działalnościągospodarcząlub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej
1.

działalności(naleŹy podać formę prawną i przedmiot działalności):
osobiście......nie dotyczy.
wspólnie z innymi osobami ... ...nie dotyczy.
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: . ' . .
........nie dotYczY.

vil.
1.

W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki):

..

.

...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:

.

......nie dotyczy.

jestem członkiem rady nadzorczejt3] (od kiedy):

.. . ..

.nie dotyczy

.

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ......nie dotyczy.........
3. W fundacjach prowadzących działalnoścgospodarczą: .. . ...

.

'.nie dotyczy

'

jestem członkiem zarządu (od kiedy):

...nie dotyczy....
jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): ......nie dotyczy.
jestem członkiem komisji rewizyjnej (od

kiedy):

.nie dotyczy......

/)r
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Z

tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ..

vilI.

.

.....nie dotyczy.
Inne dochody osiągane z t1tułu zatrudnienia lub innej działalnościzarobkowej lub

zajęc, z podaniem kwot uzyskiwanych zkaŻdego tytułu:

zatrudnienie

MGoK 44070,82 zł

dochod mał'Żonka -3

IX.

9

60,00 zł

Składniki mienia ruchomego o wartości powyzej 10 000 złotych (w przypadku pojazdów

mechanicznych nalezy podać markę, model i rok produkcji): ..

......Ford Focus C-Max. - 2003r.,-.

o wartości powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i
poŻyczki oraz warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w zwięku z jakim zdarzenlem,w
jakiej wysokości): 15000, 00 zł- kredyt gotówkowy nadziałalnośćbiezącą- Getin Bank.

X. Zobowiązaniapienięzne

4
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Powyzsze oświadczenie składam świadomy(a),iżnapodstawie ar1.233 $ 1 Kodeksukamego za
podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kar a pozbawienia wolno ści.

Węgliniec, 16.04.2013 ....
(miejscowość, data)

(podpis)

[1] NiewłaŚciwe skreślić.
[2] Nie doĘczy działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej

zakresie gospodarstwa rodzinnego.
[3 ] Nie doty czy r ad nadzor czych spółdzie lni

...nie dotyczy....

m

ieszkaniowych.
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mvierzęcej, w formie i

