\

UR2,\D (, ;--,;i'ly KOWIESY •,

W;tyn r· •o

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE
radnego gminy
składane

na 2

miesiące

upływem

przed

kadencji

PĘKOSZEW

~~ ·
Ldz . ....

.J.~

10.09.201O

................. .............. .. .......... dnia ............................ ......
(miejscowość)

Uwaga:
1.

składająca oświadczenie obowiąza na jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełniania
z rubryk.
Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać „ nie
dotyczy" .
Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników
majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólności ą

Osoba
każdej

2.
3.

majątkową.

4.
5.
6.

Oświadczenie

o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą.
stanie majątkowym obejmuje również wierzytelności pieniężne.
W c zęści A oświadczenia zawarte są informacje j awne, w części B zaś informacje niej awne
adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położen ia nieruchomości .
Oświadczenie o

dotyczące

CZĘŚĆ A

KRYSTYNA

OZIĘBLO

rodowe RADLAK

Ja, niżej podpisany(a) ......................................................................... ...................... .... .......... ................ ..
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)
urodzony(a) 15 października 1952 r. w

emerytka
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)
po zapoznaniu s ię z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o sam orządzie gminny m (Dz. U. z 2001 r. Nr
142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr I 13, poz.984, Nr 153 poz. 127 1, Nr 214 poz.
1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 roku Nr 102, poz. 1055, Nr 11 6, poz. 1203, Nr 167,
poz. 1759, Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. N r 48, poz. 327, Nr 138,
poz. 974, Nr 173, poz. I218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 , Nr 223, poz. 1458)), zgodnie z art. 24h tej ustawy
oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspól ności majątkowej lub stanow iące mój majątek
odrębny:

I.
Zasoby

pieniężne:

środki pieniężne zgromadzone w waluc ie polskiej :

8.500

zł

MALŻEŃSKA WSPÓLNOŚĆ MAJĄTKOWA
środki pieniężne zgromadzone w waluc ie obcej :

pap iery wartościowe NIE DOTYCZY

NIE DOTYCZY

na kwotę: NIE DOTYCZY

II.
I.

D orn o powierzchni : NIE DOTYCZY o wartości: NIE DOTYCZY
tytuł prawny:

NIE DOTYCZY

...
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Mieszkanie o powierzchni: 50,60 m o wartości: 190.000 zł

2.

tytuł

prawny: mieszkanie własnościowe

3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: NIE DOTYCZY , powierzchnia NIE DOTYCZY, o

wartości :

NIE

DOTYCZY rodzaj zabudowy NIE DOTYCZY
tytuł

prawny: NIE DOTYCZY

Z tego tytułu osiągnąłem

(ęłam)

w roku

ubiegłym

wysokości :

przychód i dochód w

NIE DOTYCZY

4. Inne nieruchomości :
powierzchnia: NIE DOTYCZY
o

wartości:

tytuł

NIE DOTYCZY

prawny: NIE DOTYCZY

III.
w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub
w których uczestniczą takie osoby - należy podać liczbę i emitenta udziałów:
NIE DOTYCZY

1. Posiadam

udziały

przedsiębiorców,

udziały

Z tego

te

stanowią pakiet w iększy niż

tytułu osi ągnąłem(ęłam)

2. Posiadam

udziały

w roku

10%

udziałów

ubiegłym

w

spółce NIE

dochód w

w innych spółkach handlowych -

DOTYCZY

wysokości :

NIE DOTYCZY

należy podać liczbę

i emitenta

udziałów

NIE DOTYCZY

Z tego tytułu

os i ągnąłem(ęłam)

w roku ubiegłym dochód w

wysokości:

NIE DOTYCZY

IV.
1. Posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub
przedsiębiorców, w których uczestn iczą takie osoby - należy podać liczbę i emitenta akcj i:
NIE DOTYCZY

akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku

ubiegłym

spółce:

NIE DOTYCZY

dochód w

2. Posiadam akcj e w innych spółkach handlowych -

wysokości :

NIE DOTYCZY

należy podać liczbę

i emitenta akcji:

NIE DOTYCZY

Z tego

tytułu osiągnąłem(ęłam)

w roku ubiegłym dochód w

wysokości:

NIE DOTYCZY

V.

.

mój małżonek, z wyłączen iem m1e111a przynależnego do jego majątku
od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej,jednostek samorządu terytorialnego,
ich związków lub od komuna lnej osoby prawnej następuj ące mienie, które pod legało zbyciu w drodze
przetargu - należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo: NIE DOTYCZY

Nabyłem(am) (nabył
odrębnego)
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VI.
1
i przedm iot działalności):
1. Prowadzę działalność gospodarczą (należy podać formę prawną

NIE DOTYC ZY

-

osobiście:

-

wspólni e z innymi osobami: NIE DOTYC ZY

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

NIE DOTYC ZY
wicielem , pełnomocnikiem takiej
2. Zarządzam działalnośc ią gospodarczą lub jestem przedsta
NIE DOTYC ZY
ości):
działaln
iot
przedm
i
działalności (należy podać formę prawną
ZY
- osobiście NIE DOTYC
- wspóln ie z innymi osobam i NIE DOTYC ZY
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku

ubiegłym

dochód w

wysokości:

NIE DOTY CZY

VII.
W

spółkach

handlow ych (nazwa, siedziba spółki): NIE DOTYC ZY

jestem członkiem zarządu (od kiedy): NIE DOTYC ZY
jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): NIE DOTYCZY

-

jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): NIE DOTYC ZY
ci: NIE DOTYC ZY
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokoś

VIII.

zarobkowej lub zajęć z podanie m
Inne dochod y osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności
tytułu:
kwot uzyskiw anych z każdego
ia obowiązków społecznych
dochód od 1 stycznia do 10 września 2010 r. z tytułu pełnien

(radna) - 1.400 zł.
- 307,00 zł
Dochód od 1 stycznia do 10 września 2010 r. z tytułu prowizji sołtysa
10.390,66 zł brutto
dochód od 1 stycznia do 10 września 2010 r. z tytułu emerytury dochód współmałżonka od 1 stycznia do 10 września 2010 r. z

tytułu

emerytury - 9.284,13 zł

brutto
małżeńska wspólność majątkowa

IX.
przypad ku pojazdó w
mienia ruchom ego o wartości powyżej I O 000 złotych (w
ji):
produkc
rok
i
mechan icznych należy podać markę, model
- 22.000 zł
Samoch ód dostaw czy OPEL Mowan o 2,5 DTI rok produk cji 2002
2000 -10.00 0 zł
Samoc hód osobow y Renault Megane Clasic 1,6 kat rok produkcji
Składniki

-

małżeńska wspólność majątkowa

i zwierzęcej , w fonnie
Nie dotyczy działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej
i zakresie gospodarstwa rodzinnego.
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Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż

na podstawie art. 233 § I kodeksu karnego za podanie nieprawdy lub

zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.

Pękoszew,

10.09.2010 r.

(miejscowość,

data)

.. . . . !(~ . .J!?. . . . ..
(podpis)
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