oŚWtADczENlE MAJĄTKoWE
wójta' zastępcy

skarbn ika

g

miny, kierownika jed nostkl organizacyjnej gminy,
gminną osobą prawną
w imieniu wójtal

Stary Węgliniec

,

dnia 3o-o 4_2OI3

r.

(miejscowość)

Uwaga:

2. Jeżeli poszczegóIne rubryki nie znajdują w konkretnym prrypadku zastosowania, należy wpisać

dotvczv".

3"

osoba składająca oświadczenie obowiąana jest określićprrynależnośó poszczególnych składników
majątkowych, dochodów izobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską
wspó!nością majątkową.

4 oświadczenie majątkowe dotycry
5"

4Ę

majątku w kraju i za granicą.

oświadczenie majątkowe obejmuje również wiezytelnoścl pieniężne.
częściA oświadczenia zawańe są informacje jawne, w części B zaśinformacie niejawne doĘczące
adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenianieruchomości.

6. W

czĘŚc A
Ja, niżej podpisany(a),

Krzysztof

Po]-ewski
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) 06. 09" l-978r.
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Komuna1nych w Węglińcu

jęl'Ę.Y.'.-9Łj.9'9.ę'''':.P-"".łł*]r.ę'*.9"]s.*..'n':p-o_]'*.9-!_*.".nę.j.9.!.]sgy'+.....
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia
działalnoŚci gospodarcze1 przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz" 679, z 1998 r. Nr
113,po2" 715 i Nr 162, poz" 1126,2 1999 r. Nr49, poz.483,z20OO r" Nr26, poz. 306 orazz2OO2r. Nr 113,
poz.984 iNr2't4, poz. 1806) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z2001
r. Nr 142, poz. 1591 orazz2002r. Nr23, poz.22O, Nr62, po2.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.
1271 i Nr 214, poz" 1806)' zgodnie z art" 24h tą ustawy oŚwiadczam, że posiadam wchodzące w skład
małżeńskiej wspolności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:
t.

Zasoby pieniężne:
-Środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: 315oO

- środki pieniężne zgromadzone w

- papiery

walucie obcej:

)

OOzł

nie dotyczy

wańościowei nie dotyczy
na kwotę:
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1. Dom o powiezchni:

ffi

2. Mieszkanie o powiezchni:

ffi

2,

2,

o wańośei: ..r''i.ę...9'ę.Ę.x.c_ny
o

wańoŚci:

nie dotyczy

tytuł prawny:
3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa:

,

powiezchnia: nie doryczy

o wańości:

rodzĄ zabudowy:
tytuł prawny:

Ztego tytułu osiąnąłem(ęłam) w roku ubiegłym pzychod i dochód w wysokości:nie dotyczy
4. lnne nieruchomości:

powiezchnia: nie doryczy
o wańości:
tytuł prawny:
..?.*.*'-ę.ę..z.tlł. j.ę-.".s....t"ę-d-z.}9-9H.:.
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1. Posiadam udziały w społkach handlowych

_

należy podaó liczbę i emitenta udziałów:

nie dotyczy

udziaĘ te stanowią pakiet większy niŻ 10o/o udziałów w spółce:
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym dochód w wysokości:

M.

1. Posiadam akcje w społkach handlowych

-

należy podaó liczbę i emitenta akcji:

nie dotvczv

akcje te stanowią pakiet większy niż 10o/o akcji w spółce:

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

O www.signform.pl
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V.

Nabyłem(am) (nabył moj mażonek, z wyłączeniem mienia pzynaleŻnego do jego majątku
odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu
terytorialnego, ich zv,tiązkow lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które
podlegało zbyciu w drodze pzetargu
należy podac opis mienia i datę nabycia, od kogo:

_

nie dotyczv

vt.
1. Prowadzę działalnoścgospodarczą2 (naleŻy podaó formę prawną i

pzedmiot działalności):

.'1].}-ę..'.99.Ę.y..9.r.Y..............'......'............

_osobiście.

-wspólnie z innymi osobami:
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym pzychod i dochód w wysokośei:
2' Zaządzam działalnościągospodarczą lub jestem pzedstawicielem pełnomoenikiem takiej
działalności(należy podać formę prawną i pzedmiot działalnoŚei):
-osobiście:
-wspólnie z innymi osobami:
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym pzychód i doehód w wysokości:

v[.
1.

W społkaeh handlowych (nazwa, siedziba spółki):

nie dotyczy

-jestem członkiem zaządu (od kiedy):
-jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochod w wysokości:

2. W spÓłdzielniach:
@ www signform pl Sp. z o

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

l}Ę-.)i".t gL\

ĄĄr( c\ał.,r zr

'Aą

cl;

2J.'4>

!a il

-jestem członkiem zaządu (od kiedy):

3

-

jestem członkie m rady nadzor

_

jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

czej

1od kiedy)

:

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
3. W fundacjach prowadzących działalnośćgospodarczą

nie

dotyc7y

-jestem członkiem zaządu (od kiedy):
-jestem członkiem rady nadzorczej(od kiedy):

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
vlll.
lnne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalnościzarobkowej lub zajęÓ, z podaniem.'
kwot uzyskiwanych z kaŻdego tytułu: .-u..ttt9:l.ą"...ę...Pr.*ę.ę..'-4.p..{.'.11ęg]-+"tL+"ęg'.

U.G.iM. w Węqlińcu

umowa

zlecenie 301Ą,]OzL.

9"-9J"9.7.*..9.'łł",
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Składniki mienia ruchomego o wańości powyzej 10 000 złotych (w przypadku pojazdów
mechanicznych nalezy podaÓ markę, model i rok produkcji):
Nissan Primera 2000r. Wart. 10000,O0zł

Mitsubishi Grandis 2008. wart. 40000,00zł

O www.signform.pl Sp. z o.o., e-mail: BOK@signform pl, tel.ltax' (0'22) 626 92 95, (O'22) 626 9297
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Zobowiązania pieniężne o wańoŚci powyzej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i poŻyczki
orazWarunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdazeniem, w jakiej
wysokości):

O www signform.pl Sp. z o.o", e-mail: BoK@signform.pl, tel lfax (o-22) 626 92 95, {a-22) 626

s297
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l-owyzsze oswlaoczenle sKłaoam swlaoomy(a), z na poostawe an.2ó3 s 1 KooeKsu Karnego za pooanle nleprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnoŚci.
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(miejscowość'data)

Niewłaściwe skreślić"

' Nie dotyczy działalnościwytwórczej w rolnictwie w zakresie
stwa rodzinnego.
^
' Nie dotyczy rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych.

produkcji roślinneji
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milezęĄ,

w formie i zakresie gospodar-

