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URZ^DMEJSKIwWO!

Z 15. OS. 20U
lloic zal....

Skierowano fpodolsl'

Urzqd Miejski

w Wotczynie

W zata_czeniu przesytam korekt^ oswiadczenia majqtkowego za 2012 i 2013 rok.

W oswiadczeniu majqtkowym za 2012 r. omytkowo w p. X wpisana zostata kwota kredytu

hipotecznego (brak jednej cyfry - 5), natomiast w oswiadczeniu z 2013 r. w p. VIII. btednie zostata

wyliczona kwota osiqgni^tego dochodu z tytutu petnienia obowiqzkow spotecznych i obywatelskich.

Z powazaniem

\



Dnia

Zalqcznik Nr 2

URZ^MDMwWOLCZWE

WpK 15. 09^14

i RafPifMtrti,do rozporzqdzenia Prezes, .
z dnia 26 lutego 2003r. (Dz. U. Nr 34 poz. 282)

OSWIADCZENIE MAJATKOWE - &&XT4 '« tO

"--""-vr-'. , dnia .<
(miejscowosc)

sk.adajaca o^iadczenie obowiazana jes, do zgodnego z prawda, starannego

objetego malzenskJt wspolnosci^ maj^tkow^.
4 Oswiadczenie majatkowe dotyczy majatku w kraju i za granica.

polozenia nieruchomosci.

CZESC A
. , • ^Ja, n,Zej podplsany(a),

urodzony(a)

. .......... .
(miejscezatrudnienia, stanowisko lubfunkcja)

- • A™ 91 siernnia 1997r o ograniczeniu prowadzenia
po zapoznaniu si? z przepisami ustawy z dnia 21 ̂ ™^ne(Dz U Nr 106, poz. 679,
Lalalnosci gospodarc^j ̂ -7-̂ " 26^ 99 Nr 49 po^ 483, z 2000 r. N?26, poz.
z 1998 r. Nr 113, poz. 715 i Nr 162 poz 1126, " z'dnia 8 marca 1990 r.

w sklad malzenskiej

stanowiace moj majatek odr^bny:

I.
Zasoby pieni?zne:
- srodki pieni?zne zgromadzone w walucie polskiej:



- srodki pieni^zne zgromadzone w walucie obcej:

- papiery wartosciowe: ..-.-....::::: •.";.'.

na kwote:

2 wartosci:1. Dom o powierzchni: ....... dt.~,..:.. ............. m, o
tytut prawny: ....... U.&tJti&tf&.n&Js.C.

2. Mieszkanie o powierzchni: ................ :: ..... m2, o wartosci:
tytul prawny:

3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: ................. ;... .................... , powierzchnia:
o wartosci: .-rrr........ .......... :.:: .......... . ..... . ........... ... ............. . ...... .
rodzaj zabudowy: .:..
tytut prawny:
Z tego tytuJu osi^gn^lem(etam) w roku ubieglym przychod i dochod w wysokosci:

4. Inne nieruchomosci:
powierzchnia: i!*l3.Q.ir£.~.60*.te. ..9. jjV.tftK'/....3

T
.• i: • T '."i i : • • "f

tytui prawny: ....

III.
Posiadam udziaiy w spolkach handlowych - nalezy podac liczbe^ i emitenta udzialow:

udzialy te stanowi^ pakiet wiekszy niz 10% udzialow w spolce:

Z tego tytulu osi^gn^lem(etam) w roku ubieglym dochod w
wysokosci:

IV.
Posiadam akcje w spotkach handlowych - nalezy podac liczb^ i emitenta akcji:

akcje te stanowi^ pakiet wiekszy niz 10% akcji w spotce:

Z tego tytulu osi^gn^lem(e1:am) w roku ubiegtym dochod w
wysokosci: ...:...; ....::::



V.
Nabylem(am) (nabyl mqj maizonek, z wyl^czeniem mienia przynaleznego do jego maj^tku
odr^bnego) od Skarbu Panstwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorz^du
terytorialnego, ich zwi^zkow lub od komunalnej osoby prawnej nast^puj^ce mienie, ktore
podlegato zbyciu w drodze przetargu - nalezy podac opis mienia i dat§ nabycia, od kogo:

VI.
1. Prowadz^ dzialalnosc gospodarczq2 (nalezy podac forme prawna^ i przedmiot dzialalnosci):

- OSObiscie

- wspolnie z innymi osobami

Z tego tytuiu osiajjnajem(elam) w roku ubiegtym przychod i dochod w wysokosci:

2. Zarzqdzam dziatalnosci^ gospodarcz^ lub jestem przedstawicielem peinomocnikiem takiej
dzialalnosci (nalezy podac forrn^ prawnq i przedmiot dzialalnosci): ...M.£..

- osobiscie

- wspolnie z innymi osobami

Z tego tytulu osi^gn^lem(^lam) w roku ubieglym dochod w wysokosci:

VII.
1. W spolkach handlowych (nazwa, siedziba spotki):

-jestem cztonkiem zarz^du (od kiedy):

-jestem cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy): ....

-jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytulu osiaj*na^em(eiam) w roku ubiegiym dochod w wysokosci:

2. W spoldzielniach:

-jestem cztonkiem zarz^du (od kiedy): .."rrrrrrr

-jestem cztonkiem rady nadzorczej3 (od kiedy):



- jestem czkmkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytulu osi^gnalem(elam) w roku ubieglym dochod w wysokosci:

3. W fundacjach prowadzqcych dzialalnosc gospodarcza;

-jestem cztonkiem zarz^du (od kiedy): ....

-jestem cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

-jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytutu osiajgnaiem(ej:am) w roku ubieglym dochod w wysokosci:

VIII.
Inne dochody osi^gane z tytulu zatrudnienia lub innej dziatalnosci zarobkowej lub zajec, z
podaniem kwot uzyskiwanych z kazdego tytutu: ..£7yI&l/..J.ffT&&M&//.tf...&..(£&&..?.

...C»£V4y^
{$.^L3.^^£(&M^.J.^

IX.
Skladniki mienia ruchomego o wartosci powyzej 10.000 ztotych (w przypadku pojazdow
mechanicznych nalezy podac mark^, model i rok produkcji): ..........................................................

X.
Zobowiazania pieni^zne o wartosci powyzej 10.000 ztotych, w tym zaciagniete kredyty i
pozyczki oraz warunki, na jakich_zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiazku z jakim zdarzeniem,
wjakiej wysokosci): ....ti&.£lfj(.l....H.(f&/.£fc£Mj(. M.Jt.^.ihfl/y.k?.."*

teff.wf... Q.te>i3f$wfafcrt.. «&?£*(#*&:.#:.

i^
#/^

..^^^


