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oŚW|ADczENlE MAJĄTKoWE

BOJANOW , dnia 2.9_-o_4---2-o o 9 r.

(m iejscowość)lq '41
h,t','Ę

Uwaga:

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

wypełnienia każdej z rubryk.

2. JeżeIi poszczególne rubryki nie znajdująW konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisaó !nĘ
dotvczv".

3. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest okreśtió przynależnośó poszczególnych składników
- 

;;ńtk;;';ń, óochodów i'olowią'"'i.oo mijątku odrębnego i majątku objętego matżeńską

wspólnością majątkową.

4. oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą.

5. oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelności pieniężne.

6. W części A oświadczenia zawańe są informacje jawne, w.części B zaś informacje niejawne dotyczące

adresu zamieszkania skłaoaj{cego óś*iaac.ónń oraz miejsca położenia nieruchomości'

część ł
Ja, niŹej podpisany(a)' ł.N. 

j.T'Ą S TANT s ŁAI{A RYBA
ii'ńióńi i'ńiżwist.o oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) 2 5 . q ]...l9].q....Ę.T.+l9liŁ..I-o-!-Ą

GM 1 NNY oŚ Ro DEK KULt!:lł:..'I...-B.9g+l19!.I.P

3l-433 BOJANOW PARKOWA 5

DYREKTOR GoK I.i BoJANoWf 'Ę

po zapoznaniu s|ę z przep|Sami ustawy z dnia ,21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowaozenla

działalności gospodarcze1 p-ó'. o."ov b.iniące. funkcje^pubticzne (Dz. U. Nr 106, poz,679, z 1998 r' Nr

113' poz.715 i Nr 162, po.. ńza,,-iógb r. ruiąg, poz.'+tis,zzooo|.. N'26, po'. 306 oraz z 2oo2 r. Nr113,

poz. 984 i Nr 214, poz. rsool orJz"Llta'w-v-' ońi" ii ńarca.l 
^9o 

r. o Samorz ądzie gminnym (Dz. U. z 2oo1

i.Nrtą2,poz.,1591 o,".,ń|oź-i|Ńizi,io.22o,Nr62,poz.558'Nr113,poz.984,Nr153'poz.
1271 i Nr 214' poz.l aoo;, zgoiiie.z ^1.ii i"l ustawy oświa.dczam, źe posiadam Wchodzące w skład

.#;.j;;i6i;JpÓ|"oścl #ajłrowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

l.

ZaSoby pieniężne:

- środki pieniężne zgromadzone w WaIucie polskiej: .l!.1-Ę....-D.gTI9-4.Y

- środki pieniężne zgromadzone W Wa|ucie obcej: .l1].Ę'...P'9T.I9'?-Y

- papiery wańościowe: NlE DoTYc-ZY

na kwotę:

Owww.signfomplspzo.o,e-majl:BoK@sjgnformpltelfax(o-22)626s295'(a'22)626e297



1. Dom o Powierzchni: NIE DoTYcfY m 2, o wańości:

tytut prawny:

Mieszkanie o Powierzchni: NIE DoTYcZY m2, owańości:

J.

tytuł prawny:

Gospodarstwo rolne:

rodzaj gosPodarstwa:

o wańości:

NTE DOTYCZY , powierzchnia:

rodzaj zabudowY:

tytuł prawny:

Z tego tytułu osiągnąłem(ętam) W roKu ubiegłym przychód i dochód w wysokości:

4. Inne nieruchomoŚci:
powierzchnia: N]Ę .qQ.T'I-g.tI

o wańoŚci:

tytuł prawny:

il1.

1.Posiadamudziaływspółkachhand|owych_ na\eŻypodaÓ|iczbęiemitentaudziałów:

N1E DOTYC ZY

'Jii"Ń 
e stanowią pakiet Większy niŻ 1Oo/o udziałów w spółce:

ż t.eg" iyi"il;;lą9nątem1ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

M.
1. Posiadam akcje w spółkach handlowych _ na|eży podaó |iczbę i emitenta akcji:

NIE DOTYCZY

ań"ie t" st"nowią pakiet większy niiz 1o% akcji w spółce:

i i"g; ili'il ;;iągnąłem(ęłam) W roku ubiegłym dochód w wysokości:

o !ĄĄĄĄ]V' s]gnjorm ' 
p] sp f o o 

' 
e.maiL: BoK@signtorm'pl tel'/fax' (o.22) 626 92 95. (0.22) 626 92 97



Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przyna|eżnego do jego majątku

oJón"dol oj Skarbu ńaństwa, innej państwowej osoby prawnej' jednostek samorządu

ó,.yi;.i;ń;g", ich związków |ub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które

poó|egało ziyciu w drodze przetargu _ na|eŹy podać opis mienia idatę nabycia, od kogo:

NIE DOTYCZY

vl.

1.

PRACOWNIA PLASTYCZNA I DZTELNICZA "NTTAKA''
Prowadzę działa|ność gospodarczą2 (na|eży podać formę prawną i przedmiot działalności):

. osobiŚcie: ARTYsTYczNA oz rłłer,NoŚĆ TWÓB-C-4Ą

. ws pó| n ie z i n nym i oso ba m i : ..I!.].E-...P9T.Y-C-?.I

ż tego tytutu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochÓd w wysokoŚci:

PRZYCHÓD: Ia621 ,5o PLN; Docl.ÓP....'i.9T.BłT.ł.I.'i....:.?.?'1.Ł.]'.9....B.!.\

2. Zarządzam działalnością gospodarczą |ub jestem pŻedstawicielem pełnomocnikiem takiej

działalności (naIeży podac formę prawną i przedmiot działaIności):

NIE DOTYCZY

- osobiście:

.wspólnie z innymi osobami:

i iego tytutu osiągnąłem(ętam) w roku ubieg,łym przychód i dochód w wysokości:

vil.

1. W spółkach handlowych (nazwa, Siedziba spółki): NlE DOTYCZY

-jestem cz.łonkiem zaządu (od kiedy):

- iestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):

.jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytu.łu osiągnąłem(ęłam) w roku ubieg,tym dochód w wysokoŚci:

Ą l^' -.:lJ-;^|.;^^L.z. vv Jpuru4lElr lldul l.
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NTE DOTYC Z Y

- iestem członkiem zaŻądu (od kiedy).

-jestem członkiem rady nadzorczĄ'(od kiedy):

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) W roku ubiegłym dochód W wysokoścl:

3. W fundacjach prowadzących działaIność gospodarczą NIE DOTYC ZY

- jestem członkiem zaządu (od kiedy):

-1estem członkiem rady nadzorczĄ (od kiedy):

-jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

vilt.

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

Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej dzia,ła|noścl zarobkowej |ub zajęć' z podaniem

kwot uzyskiwanych z kazdego tytułu: .PRZ Y-C.HoP.!.. '? ..9Y8y...-ł'T:Ę.C.Ę]l. I '..9]-o.WĄB-4-I-q'?'E-lll!ł

PRoFILAKTYKT sPoŁECZNEJ.'PRYZMAT''..-W...s.T.Ąl9I-Ę-J...'T9]:.T'..':.'..ŁBtI9łl.9'P':'..'3..7.9.9.ł'.9'9

DOCHOD: 3160/ 00 PLN

PRZ YCHODY Z GoK W Bo JANoł,i 1 E PR?.Y-9I-a-.?'.|'..'^2'-1.?'?2 72 PLN; DOCHÓD:20001

|X
składniki mienia

mechanicznych

ruchomego o wańości powyŻej 10 00O złotych (w przypadku pojazdów

naleŹy podać markę, mode| i rok produkcji): ..lllĘ'. -Ę-o-T.Y91:

O www signform.pl Sp. z o o., e'mai: BoK@siqnform pl Iel tlax (0'22) 6269295 (A'22) 626 s2 91



X
Zobowiązania pienięŹne o wańości powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i poŻyczki

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

5 LAT W viYsoKoŚ.cT 1.2 o.9.9.il-.9....Ę.L.|'..'W..'.łl.łĄ?.li9'...ą'...Ę..Z.I.łł:Ą}l!'9ś.c-].Ą..'99'Ę.P.9.P.łB9

czĘSc B

o w\,\'v/'signform'p| Sp' z o,o'' e-maii: BoK@sigńfo n'pi, iej'/iax' (o 22) 625 92 e5' Q.22) 1326 9297



Powyisze ośWiadczenie składam śWiadomy(a), iż na podstawie ań' 233 s 1 Kodeksu karnego za podanie nie-

prawdy |ub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia Wolności.

(miejscowośó, data) (podpis)

O www.s gnform.pl Sp. zo.o., e-mail: BOK@slgnform.pl' tel./fax (0-22)626 S295 (O-22) 626 s2 97


