-->Ę...:-..j.}.

l

,.,ośWADczENlE MAJĄTKoWE

_

radnego gminy

ll

]l

lllllll]lilll]ll lillil

Trżebnica , dnia l3.03.2012 r.

Uwaga:

1.

osoba s
aia każdejz

2.

Jeżeli
czv",

3.

osoba składająca
kowych, dochodów

iest do zgodnego z prawdą starannego i zupełnego wypełnieują

jątkową.

4.
5.
6.

i

w konkretnym pęypadku zastosowania, nałeżyWpisać ..nie dotv_

poszczególnych składników majątoboWią2ana jest określićpżynależność
zobowiązań do majątku odrębnego imajątku objętego maźeń§ką wspólnościa ma_

oświadcżenieo stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą
ośWiadczenieo stanie maiąłkowym obejmtjje równieź wierzytelności pieniężne.
W cżęściA oświadczenia zawa.te są informac,ie iawne, w częściB zaśin{ormacje niejawne dotyczące adre_
sU zamiesżkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomoŚci.

czEśćA
pacanowska

Ja, niżei podpisany(a), Janina Polak
urodzony(a) 03,07,1 967r,
"

Fagormastercook

"

W

(imiona

Tźebn]cy

Ul,Zmigrodżka 143

Z-ca Pżewodniczącego Rady

ina&]§ko olaż na&isko lodowe)

Wrocław

-

specjalista

d/s Administracyjno -Socjalnych

N4iejskiej

(miejs@ zai.Udnienia, staflowisko lub funkcja)

po zapoznaniu się z plzepisami ustawy ż dnia 8 marca 1990 r, o samoĘądzje gminnym (Dz U, z 2001 l. Nl 142,
poz. 1591 olazz2a02l. Nl23, poz_ 220, Nr 62, poz, 558, Nr 113, poz, 984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz, 1806),
zgodnie z ań. 24h iej ustawy ośWiadczam, że posiadam Wchodzące W skład małżeńskiej Wspólności majątkowej
]!b stanowjące mój majątek odrębny:
i.

Zasoby pienięźne:

-

polskiej: 10 000,-

środki pienięźne gfomadzone

W

Walucie

środki pienięźne gromadzone

W

walucie obcej:

nie dotyczy

papiery Wańościowe: nie dotyczy
na kwotę:

ll.
Dom o powieechni: dom

12o

m',

o

wartości: 35o oo0,-

tytuł prawny: Wspólwłaściciel z dziećmi
I\.4ieszkanie o powierzchni: 33 m2, o wańości: 15o ooo

zł

tytuł prawny: Właściciel
3, Gospodarstlvo rolne:

rodźaj gospodarstwa: działka rolna
o Wańośći: 100 000

,

powierżchnia: 1,06 ha

zł

rodżaj zabudowy: nie dotyczy
tyiuł prawny: Współwłaściciel z dziećmi
Z tego Mułu osiągnąłem(ęłam)W foku ubiegłym

pzychód

4, lnne naeruchomości:
powieżchnia: budynkigospodarcze
o Wańości: 50 000

zł

+

stodola 100 m2

i

dochód

W

Wysokości: nie dotycży

tyiuł prawny] Współ/,r'łaścicielż dziecmi

lll,
1, Posiadam udziały W społkach handlowych
rych ucżestnicząiakie osoby

nie dotyczy

-

z Udziałem gminnych osób prawnych lub pżeds]ębiorcóW,

naleźy podać {iczbę i emitenta udziałóW:

udziały te stanowią pakiet Więksży niź 10% udziałóW w społce:

nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) W roku ubiegłym dochód WWysokości: nie dotyczy
2. Posiadam udziały W innych społkach handlowych

-

naleźy podać liczbę i emitenta udziałóW: nie dotycży

Z tego tytułu osiągnąłem(ętam) W roku ubiegłym dochód w v!.ysokości:

nie dolycży

lV.

1, Posiadam akcje w spółkach handlowych ż udziałem gminnych osób prawnych lub pżedsiębioróW, w których uczestnicżątakie osoby

nie dotyczy

-

należy podać licżbę i emitenta akcji:

akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w społce] n]e dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) W.ok! ubiegłym dochód W\Ąrysokości: nie dotyczy

2

Posiadarn akcje

W innych

spółkach handlowych

-

nalezy podać liczbę i emitenta akcji: nie dotyczy

Z tego tytułu osiąg.ąłem(ęłam) W roku ubiegłym dochód

W

Wysokości:nie dotyczy

Nabyłem(am) (nabył mój maŁonek, ż wyłączeniem mienia pżynależnegodo jego majątku odrębnego) od skarbu Państwa, innej pańshłowej osoby prawnej, jednosiek samożądu teMorialnego, ich związkóW lub od komu,
naleźy podać opis mienalnej osoby prawne.i następujące m:enie, które podlegało zbyciu w drodze przeta€u
nia idatę nabycia, od kogo: nie dotyczy

-

1.

Prowadzę działa|nośćgospodarczą (naleźy podać formę prawną i przedmioi działalności): nie dotycży
osobiście n'e dotyczy
Wspólnie z;nnymi osobami nie doiycży
Z tego tttułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubieg]ym dochód w wyśokości:nie dotyczy

2- zalządzam działalnościągospodarczą lub jestem pżedstawicielem pełnomocnikiem takiej działalności(należY podać formę prawną i pżedmiot działalności): nie dotyczy
osobiście nie dotyczy
Wspólnie z innymi osobami nie dotyczy
Z tego tytułU osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód

W

Wysokości: nie dotyczy

Vll,
W społkach handlowych (nazwa, siedziba społki): nie dotyczy

-jestem

-

członkiem zafządu (od kiedy): nie dotyczy

jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy

nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam)W roku ubiegłym pżychód i dochód
jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

W

uysokości: nie dotyczy

Vlll.
Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalnościzarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot uzy,

skjwanych z każdego tytułu: Fagolmastercook - 39 262,88
dieta radnego-15 692,29 zł

zl

,umo\ya z|ecenie ,9 672,72

zł

,

lx.

00o złotych (W plzypadku
o Wartości powyżej 10
składniki mienia luchomego
proouKcll)
nndać malkę, model ilok
17 000 zł
K12 rok produkcji 2008 Wańość

pojazdów mechanicznych należy

Micra
samochód o§obovtry Nissan
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2000

ż

podanie niePowyższe oświadczenie składam śWiadomy(a), iż na podstawie ań, 233 § 1 Kodeksu karnego za
prawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.
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