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Stary Targ, dnia '19.09.2014r.
r.

lJwaga:
1. osoba składająca
oświadczenio
obow|.Panajest do zgodnegoz prawdą stalannegoi zupełnegowypeln|e.
n|akażdeiz rubryk.
2. Jeże||poszczegó|ne.ubryk|nie znaldująw konkretnympżypadkuzastosowania'na|eżywp|sać!!!glDbL

dI

przyna|eźność
3. osoba skladaiącaoświadcfenie
poszcfególnychskładnikówmaląt.
obowiąfanajest okfeś|ić
kowych,dochodów l zobow|ązańdo maiątkuodĘbnego I msjątkuobiętegomatźeńską
wspó|ńoścląma.
iątkową.
4. ośwladczen|e
o stan|emajątkowym
dotyczymalątkuw kr4u i za granicą.
pieniężne.
oświadczenie
o stan|emajątkowym
obejmulerównl.żw|eżyte|ności
w częściA oświadczenia
zawańe są informacJa
iawne,w częściB zaś|nformacjenieJawnedotycfącoad.e.
su famiesfkaniaskładającego
óv'iadczenio oraz m|eiscapołożenia
nioruchomośc|.

czĘśĆ
A
Ja' niżejpodpisany(a)'
Ade|a,Ulszu|aJasfkowskaz domukaski

(irniona
inaeisko orar naeisko odowe)

w starymTargu
urodŹony(a)
09'03',1955r'
emeryt

(mieisceatrudnienia. stanowiskolubfunkcja)

po zapoznaniusię z przepisamiustawyz dnia 8 marca1990r' o samorządziegminnym(Df'U. z 2001 |' N| 142,
poz. 1591oAz 22002 t. Nt 23, poz.220,Nf 62, poz.558,Nr 1 13,por. 984,Nf 153,po2.1271i Nr 214,poz.1806),
Źe posiadamwchodzącew składmatfeńskiejwspólności
majątkowej
zgodniez art' 24h tej ustawyoświadczam'
|ubstanowiące
mÓj majątekodrębny:
t.
zasoby pieniężne:
_ Środkipieniężne
gromadzonewwaluciepo|skiej:
niedotyczy
- środkipieniężne
gromadzonewwalucieobcej:nie dotyczy
_ papierywańościowe:
nie dotyczy
na Kwotę:
lt.
170 n2, o wańości|
45o'ooozł'
Domo powieĘchni|
tytułprawny:,ałasność
2. Mieszkanieo powieŻchni|
nie dotyczym2,o wańoŚci:niedotyczy
tytułprawny:nie dotyczy
3. Gospodarstwo
rolne:
rodzajgospodarstwa;nie dotyczy,powierzchnia:nie dotyczy
nie dotyczy
o wartości:
rodzajzabudowy:nie dotycry
tytułprawny:nie dotyczy
pŹychód i dochódw wysokości:
nie dotycfy
osiągnąłem(ęłam)
w rokuubiegłym
z tegotytułu
4. Innenieruchomości:
powieżchnia:0'24ha( działkanr 174 i 180)
6.0002ł'
o wartości:
tytułprawny:własność

l .
'
/
/

1' Posiadamudziaływ spółkachhand|owych
z udfiałemgminnychosób prawnych|ub przedsiębiorcóvt,,
w któ.
*
podać
uczestniczą
ta
kie
osoby na|eży
|iczbęiemitentaudfjałów:
rych
nie dotyczy
Udziały
te stanowiąpakietwięksfyniż10%udzjałów
w spółce|niedotyczy
z tegoMułuosiągnąłeń(ęłam)
w rokuubiegłym
dochÓdw Wysokości:
niedotyczy
2' Posiadamudziały
w innychspółkachhandlowych należypodać|iczbęi emitentaudziałów|
njedotycfy
z tegotl^u|u
osiągnąłem(ąam)
w rokuubiegłym
dochódw wysokości:
nie dotycfy

lv.
1' Posiadamakcje w spÓłkachhandlowychz udfiałemgminnychosób prawnych|ub przedsiębiorców'
w któ_
podaÓ
osoby na|eży
|iczbęiemitentaakcji:
rychuczestniczątakie
n|eootyczy
akcjete stanowiąpakietwiększyniż1070akcjjwspołce:niedotyczy
z tegotytułu
osiągnąem(ęłam)
w rokuubiegłym
dochódw wysokości:
niedotyczy
2' Posiadamakcjew innychspółkachhand|owych należypodać|icfbęi emitentaakcji:nie dotyczy
z tegotytułu
osiągnąłem(ęłam)
W rokuubiegłym
dochódw wysokości:
niedotyczy
(nabyłmój mażonek'z wyłączeniem
Nabyłem(am)
mieniapŹyna|eżnego
do jego majątkuodrębnego)od skarbu Państwa,innejpaństwowejosoby prawnej,jednosteksamoŻąduterytoria|nego'
ich związków|ubod komu.
nalnejosoby prawnejnastępujące
mienie,które pod|egało
zbyciuw drodfe pzetargu- na|eŹypodaćopis mieniaidatęnabycia,
od kogo|niedotyczy

vt.
gospodarczą(na|eży
podaćformęprawnąipzedmiotdzia|a|ności):
ńie dotyczy
1' Prowadzędziała|ność
- osobiście
nie dotycŹy
-

wspó|nief innymiosobaminie dotyczy

njedotyczy
z tego!^ułuosiągnąłem(ętam)
w rokuubiegłym
dochódW wysokości:
pełnomocnikiem
(na'
gospodarczą|ubjestem pżedstawicie|em
takiejdzialalności
2. zaż&zań działalnością
niedotycfy
leżypodaÓformęprawnąipzedmiotdziała|ności):
- osobiście
niedotyczy
_

Wspó|nie
f innymiosobaminie dotyczy

nie dotyczy
z tegotytułu
osiągnąłem(ęłam)
w rokuubiegłym
dochódw Wysokości:

v[.
(nazwa'siedzibaspółki):niedotyczy
W spółkachhandlowych
-jestem członkiem
zarządu(od kiedy):niedotyczy
_jestem członkiem
radynadzorczej(od kiedy):niedotyczy
-jestem cfłonkiem
(od kiedy):nie dotyczy
komisjirewizyjnej
pżychódi dochódw wysokości|
nie dotyczy
z tegoMt]łuosiągnąlem(ęłam)
w rokuubiegłym

v t.
zarobkowejlub zajęć'z podaniemkwotuzyfatrudnienialub innejdziała|noŚci
lnnedochodyosiąganez tytułu
emeryturanetto13'534,642ł';
umowaz|ecenie-2'328'75fł'funkcjaspoełeczna
skiwanychz każdegotytułu:
ńdnego - 2.240zł.

tx.

powyżEj10 000 fotych (w p|zypadkupojazdówrn€chanicaycfr na|eży
składniklmlgnh luchomegoo wartości
podaćmarkę'mode|i rokprodukcji);
nigdotyczy

x.
zobowiązaniapieniężne
o wańościpowyżgj10 000 złotych,
w tym zacjągniętekredytyi pożycfkloraz warunkl,
najaki$ zoqtały
udzie|one(ltobeckogo,w 4Ęzku z jakimzdarzęniem,
w jakiejwysokości):
ni€ dot}azy

czĘŚl B
Adres zamigazkaniaosoby składającejoświadczenie|
iwymienionych
w punkcie||częściA(adres)|

skHam świadomy(a),
iż na podstawieań. 233 s 1 Kodeksukamegoza podanieniePoi,yżsfeoś.Wiadcfenie
p.awdy|ubzalajenieprawdygrozikarapozbawienia
Wo|ności.

StaryTarg.19.09.2014r.
(ńiejsco..,oóć'd't.)

