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(mrelscowosc)

Uwaga:

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

wypełnienia każdej z rubryk.

2' Jeze|i poszczegó|ne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać ''nie
dotvczv".

3. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynaIeżność poszczególnych składników
majątkowych, dochodów izobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską

wspó|nością majątkową.

4. oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju iza granicą.

5. oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzyteIności pieniężne'

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

Ja, nizej podpisany(a), nN rn

urodzony(a) 25.a1. 1978 STALOWA WOLA

GMINNY OSPODEK KULTURY W BOJANOWIE

ę'T.+|].ł.ę.!.+I.+'..BI-Ę+....'''.'....' 
{'.2 uo-5| Y !! Y *

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

37_433 BO"TANOW, UL. STRAZACKA 1

EKTOR GOK W BOJANOWIE

ł']ój;; ;;iil.j;l;ńl;; śi;ńó*śkó l ub iu nkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowar1zenia

działalnoŚci gospodarc).ulp,,"."osoby pełniącefunkcje pub|iczne (Dz U Nr 106' poz.679, z.1998 r Nr

113, poz' zt5 i tltr 162, póz.1126,z lggb r' ttliąg, poz'-483,z2oOo r. Nr26, poz' 306 orazz2oo2r. Nr 113,

poz" Óa+ i Nr 214, poz. 1806) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz U.-z 2oo1

r. rur 142, poz. 1bg1 orazz2OO2 r. frli Zg, poz.22O, Nr 62, poz 558, Nr'113, poz' 984, Nr 153, poz'

1271 i Nr 214, poz. 1806), zgodnie z arl,24htej ustawy oŚwiadczam, Że posiadam wchodzące w skład
małzeńskiej wspo|ności majątkowej |ub stanowiące moj majątek odrębny:

L

Zasoby pienięzne:

-środki pienięzne zgromadzone w wa|ucie po|skiej: Nrn DOTYCZY

- srodki pienięzne zgromadzone W Wa|ucie obce.1 DOTYCZYNIE

- papiery wańoŚciowe: NIE DoTYCZY

na kwotę:
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1. Dom o Powierzchni NTE DoTYCZY m 2, o wańości:

tytuł prawny:
NIE DoTYCZY m 2, owańości: .......''

3. Gospodarstwo rolne:

r o dzai g o s pod a rstwa : ..N.I.-E ... PQ LY.q.?.-Y-.

o wanoscl:

rodzai zabudowY:

tytuł prawny:

Z tegotytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym

lnne nieruchomosci:
powierzchnia: 

.1;1...-.-...

o wańości:

tytuł prawny:

Posiadam udziały w

NIE DOTYCZY

M.
1

dochod w wysokości:

, powierzchnia:

przychód i dochod w wysokości:

DOTYCZY

społkachhandlowych-na|ezypodacliczbęiemitentaudziatow:
ilt.

udziały te stanowią pakiet większy niŻ 1Oo/o udziałów w społce:

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

Posiadam akcje w społkach hand|owych _ na|ezy podaÓ liczbę i emitenta akcji:

akcie te stanowią pakiet większy niŻ 1Oo/o akcji w społce:

z t.gotytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym
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V.

Nabyłem(am) (nabył moj małzonek, z wyłączeniem mienia przyna|eŻnego do jego majątku

odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu
teryioriańego, ich związkow |ub od komuna|nej osoby prawnej następujące nrienie, ktore

podlegało zbyciu w drodze przetargu - na|eŻy podaÓ opis mienia i datę nabycia, od kogo:

NlTtr nÓTv.7V

vt.

1. Prowadzę działa|nośc gospodarcząz (na|eŻy podac formę

NIE DOTYCZY

prawną i przedmiot działa|ności)

- osobiście:

- -wspolnie z innymi osobami: NrE DoTYCZY

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochod w wysokoŚci:

2. Zarządzam działalnością gosp odarczą |ub jestem przedstawicieIem pełnomocnikiem takiej

działa|ności (na|ezy podaÓ formę prawną i przedmiot działa|noŚci).

NIE DOTYCZY

-wspolnie z innymi osobami:

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

- Mt.

'1. W społkach handlowych (nazwa, siedziba społki):

-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:

2. W społdzielniach:
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DOTYC ZY

-jestem członkiem zaządu (od kiedy):

-jestem członkiem rady nadzorczej3 (od kiedy)

-jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

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

3. Wfundacjach prowadzących działalnośÓ gospodarczą NIE DoTYCZY

7
-jestem członkiem zaządu (od kiedy):

-jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):

lX

-jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Składniki mienia ruchomego o wańości powyzej 10 000 ztotych (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 udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej

wysokości): NIĘ....P9II.ę'ł.]

czĘSc B
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:

Powyzsze oświadczenie składam Świadomy(a), iŻ na podstawie ań. 233 $ 1 Kodeksu karnego za podanie nie.

prawdy Iub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia woInoŚci.

2

3

(podpis)

Niewtaściwe skreś|ic.
N|e dotyczy działa|ności wytworczej w ro|nictwie w zakresie produkcji roś|innej i zwierzęcej, w formie i zakresie gospodar-
stwa rodzinnego.
Nie dotyczy rad nadzorczych spÓłdzie|ni mieszkaniowych.

W T
erafin

P9.,J.*LQWr....?-8-.'.9.!,,?.9.!.Ś.................
(miejscowość, data)

.ilJ* łJ"-
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Sławarnir


