
osWlADczENIE MAJĄTKOWE {l ,l 1

tb:5,
kierownika jednostki o'g"nit$b'

BOJANOW ,dnia 26-04-2013 r.

(miejscowośc)

Uwaga:

1. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego
wypełnienia każdej z rubryk.

2. Jeże|i poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisaó ..nie

dotvczv".

3. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określió przynależność poszczegó|nych składników
majątkowych, dochodów izobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską
wspól nośc ią majątkową.

4. oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju iza granicą.

5. oświadczen ie majątkowe obej muje równ ież wierzytel ności pien iężne.

6. W części A oświadczenia zawańe są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące
adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.

czĘŚc A

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) 25.0i .r918 srALowA woLA

GMINNY OSRODEK KULTURY W BOJANOWTE

J?_4] ] BOJANOW, UL. STRAZA-KA I

nej gminy,

DYRtrKToR GoK W BOJANOI,Ą]IE

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia
działa|'ności gospoóarczejprzezosoby pełniącefunkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz'679, z 199B r Nr
113, poz. ztś l tlr 162, póz.1126,z tÓgg r. Ni49, poz.4B3,z2ooo r. Nr26, poz.306 orazz2oo2r. Nr 1,13,

poz. Óa+ i Nr 214, poz. 1806) oraz ustawy z dnia 8 marca ,199O r. o samorządzie gminny-T (q1 U. z 2oo1
,' l'l, tłz, poz, lbg1 ora.'z2oo2 r. rui za, poz' 22o, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz'
1271 i Nr 214, poz. 1806), zgodnie z art' 24h te1ustawy oŚwiadczam, ze posiadam wchodzące w skład
małzeńskiej wspo|ności majątkowej Iub stanowiące mÓj majątek odrębny.

l.

Zasoby pienięzne:

-środki pienięzne zgromadzone W Wa|ucie po|skiej: NIE DOTYCZY

papieryWartościowe: NIE DOTYCZY

na kwotę:
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NTtr DoTYCZY m', owańości:

2. Mieszkanie o powierzchni. NIE DoTYCZY m,, owańości:

tytuł prawny.

3. Gosoodarstwo rolne:

rodzĄ gospodarstwa: !!rĘ- .P9I'Y'g.?.Y , Powierzchnia:

o wańości.

rodzĄ zabudowy

tytuł prawny:

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

4. Inne nieruchomości:
powierzchnia: NrE DoTYCZY

o wanosct:

tytuł prawny:

lll.

1 . Posiadam udziały w społkach handlowych - na|ezy podac |iczbę i emitenta udziałów:

NItr DOTYCZY

udziały te stanowią pakiet większy niŻ 10% udziałow w społce:

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochod w wysokości:

tv.

1. Posiadam akcje w społkach hand|owych - na|eŻy podac |iczbę i emitenta akcji:

NII] DO-YCZY

akcje te stanowią pakiet większy niŻ 10o/o akcji w społce:

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochod w wysokoŚci:
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Nabyłem(am) (nabył moj małzonek' z wyłączeniem mienia przyna|eŻnego do jego majątku

odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu
terytorialnego, ich związkow |ub od komuna|nej osoby prawnej następujące mienie, które
pod|egało zbyciu w drodze przetargu - na|eŻy podaÓ opis mienia i datę nabycia, od kogo:

NIE DOTYCZY

vL

1. Prowadzę działaInośÓ gospodarcz{ (na|eŻy podaÓ formę prawną i przedmiot działaIności):

NlTr n^.IrVĆ7v

-osobiŚcie'

-wspolnie z innymi osobami. NrE DoTYCZY

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychod i dochod w wysokości:

2. Zarządzam działaInością gospodarczą |ub jestem przedstawicie|em pełnomocnikiem takiej
działa|ności (na|ezy podac formę prawną i przedmiot działaIności):

..ry.I.F-...P9T.Y.ę.?.Y

- osobiście:

-wspolnie z innymi osobami:

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychod i dochod w wysokoŚci:

vll.

1. W społkach handlowych (nazwa, siedziba społki) NTE DOTYCZY

-jestem członkiem zaz.ądu (od kiedy):

-jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):

-jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy).

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochod w wysokości:

2. W społdzie|niach'

O www.signform.pl Sp. z o.o., e-mail: BOK@signform.pl, tel.lfax. (0-22) 626 92 95' (0-22) 626 92 97



N]E DOTYCZY

.jestem członkiem zaządu (od kiedy):

-jestem członkiem rady nadzorczej" (od kiedy):

.jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

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

3. W fundacjach prowadzących działa|nośc gospodarczą N]Ę P9T.Y.-C-4.Y

-jestem członkiem zaządu (od kiedy):

-jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy)

-jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochod w wysokości:

Mil.

Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia |ub innej działa|nościzarobkowej |ub zaJęc, z podaniem

kwot uzyskiwanych zkaŻdego tytułu: PRZYCHoDY Z GoK W BoJANoWTE -
pRzycnÓn:. 4117B,OO PLN; DoCHoD: Ą6La9,28 PLN

lX
Składniki mienia ruchomego o wańości powyzej 10 000 złotych (w przypadku pojazdow

mechanicznych na|ezy podaÓ markę, mode| i rok produkcji): NIE DoTYCZY
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Zobowiązania pienięzne o wańoŚci powyzej 1o ooo złotych, w tym zaciągnięte kredyty i poŻyczki

oraz Warunki, na jakich zostały udzie|one (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem' w jakiej

czEŚcB
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I

Powyzsze oświadczenie składam świadomy(a), iŻ na podstawie art'.233 $ 1 Kodeksu karnego za podanie nie-

prawdy |ub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia woInoŚci.

BOJANOW, 26.04.2A13 A*r{' {-.'t-
(miejscowośc, data) (podpis)

N iewłaśc|\^/e skl€śhÓ 
.

Nie dotyczy działa|ności wytwÓrczej w rolnictwie w zakresie produkcji roś|innej i zwierzęcej, w formie i zakresie gospodar-
stwa rodzinnego.
Nie dotyczy rad nadzorczych spółdzie|ni mieszkaniowych e ł1.ą9 "" 

-1lrw(/A lłf,lFW\[fI'!
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