Załączniłk*r 2 ćo rozpuz$zęnia Pręzesa Raćy Ministrów w sprawie określania wzoróN fomularzy oświadozń majątkowyah radnego gminy,
wójtą zastępoy wójtą sekretuza gminy, skańnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zatz$zająej i ozłonka organu

zarządzającegogmiłnąosobąprawrrąorazosobywydająoejdeoyzjeadministracyjnewimierriuwójtazćni*26

34,pzż8ż).

lutego2003r, §)z.|J.zż}O3r.m

ośwrłucznNlnMAJĄTKoWE
wójtarza§Ępcy wójta, §ekretarza gminy, skarbnika gminy, kiercwnika iednostki

Uwaga:
1. Osoba składająe* oświadczenie obowiązana je§t do zgodnego z prawdą, starannego i
zupeklego wyp€łnienia każdej z rubrTk
ż. Jeżnli po§zczególn€ nrbryki nie znajdują y konkrttnym prrypadku za§tosowania,
na l€ży wpisać,,Eig.g!g§§§,".
3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest okrcślićpruynależnsść
poszczególnych składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku
odrębnego i majątku objętego małźeńsĘwspólnośeią majątkową.
4. Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą.
5. Oświadezenie maj ą tkowe o bej m uje również wie *yteln ości pieniężne.
6. \il częŚci A oświadczeniazawańe są informacje jawne, w częściB zaśinformacje
niejawne doĘczące adresu zamie§zkania składającego oświadczenieoraz miej§ca
pobźrnia nieruchomości.

czĘsc A
Ją nizej podpisarry(a),....Maria ZofraKamńska-Mosio
urodzony(a) 14.03.1954r

w

-

/ rodowe
Ziomek
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

l

Ryglicach

,,,....Miejskie Przedszkole nr 3 im. Juliana Tuwima w Knurowie
.....,,ul.

Kilińskiego 10
dyrektor przedszkola
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub firnkcja)

Po zaPoulaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia
działalnoŚci gospodarczej pffśzosoby pełriące funkcje publicane (Dr. U. Nr 106, poz, 679, z

1998r-Nrl13,paz,7l5iNr162,poz.l|ż6,z1999r.Nr49,poz.483,z2}łar.Nr26, pz.3a6
ata,z,Z2aa2 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 2l4, poz. 1806) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r o

samorządzie gminnym (D". U. z2O01r. Nr 142, poz. 1591 otazzża02 r. Nr 23, poz.220, Nr 62,
Poz. 558, Nr 1 13, poz. 984, Nr 153, poz. 127l i Nr 214, poz. l806), zgodnie z att. 24htej ustaw}
oŚwiadczam, że posiadam wchodzące w skład małzeńskiej wspolności majątkowej h|
stancwiące mój majątek odrębny:

I.

Zasoby pienięźne:

- środkipienięźne zgromadzone w walucie polskiej:

65 000,00 zł - lokata /wspólność z dńećmtl
ok. 20 000,00 zł - rachunek bieżąpy / wspólnośćzmężem

- środki pieniężne zgromadrcne

-

l

wwalucie obcej: ......NIE DOTYCZY

papiery wartościowe ..............NIE DOTYCZY.
na kwotę:

II.
1.

2

Dom o powiezchni: 8ó m , o wartości:ok. 350 0020,00 ńtytułpfawny lwspólność zdziećmil

2. Mieszkatrie o

powierzłhni: NIE DOTYCZY m

prawny......
3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa:
o wartości:

NIE DOTYCZY

............

,o

wartości:............ brtuł

....., powierzchnia:

rodzaj zabudowy.
Ęrtuł prawny: ................
Ztego §rtułu osiągnąłem(ęła*) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:................

4,

Inne nieruchomości:
powierzchnia: ..1)Działka l2 arów/ok. 30 000,00 ń/ - /wspólnośŁz óziećńl
ż)Dzińka l1,3 ar /ok. 80 000,00 zł l - lwspólność z dziećmi l - dńńkana
której został wybudowary dom.
o wartości:

ilI.
Posiadam

udziĄ

w społkach handlowych - (należry podac liczbę i emitenta udziałów):

NIE DOTYCZY

udziĄ

te stanowiąpakiet więksry niżlOYo udziałóww spółce:

Ztego t5rtułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości:

- {nalezy podac liczbę i emitentą alrcji):
NIE DOTYCZY

Posiadam akcje w społkach handlowych
akcje te stanowią pakiet większy

Z

niżl}Yo akcji w spółce:

tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm dochód

v.
Nabyłem(am) lnńył mój małznnek, z wyłączeniem mienia przynależmego do jego majątku
odrębnego/ od Skańu Pństwą innej pństwowej osoby prawnej, jednostki samorządu
terytońalnego, ich związków lub oć komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które
podlegdo zbyciu w drodze przetargu - (naleĘ podać opis mienią i datę nabycia, od lrogo}:

NIE DOTYCZY

VI.

Prowadzę dzrałalnośćgospodarcz

1.

{

ąnale4 podać formę pr$vynq i przedmiot działalności}.

-

osobiście. NIE DOTYCZY

-

wspólnie z innymi osobami

Z

tega

łtułuosiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm

przrychód

i dochód w wysokości:

2. Zarządzam działalnościągospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej
działalności(nalezy podacformę prawnq i pruedmiot dziąłalności):........

- wspólnie z

innymi osobami

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochod

YIL
W spółkach handlowych (nanła, siedziba spółki},.

1.

NIE DOTYCZY

-

jestem członkiem zarządu(od kiedy):..,...

-

jestem cźonkiem raĄ nadzorcr*j (od kiedy}:..,.,....

NIE DOTYCZY

n.

Z

tego

$tułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości:..NlE DoTyCZy

2. W społdzielniach:

NIE DOTYCZY

-

jestem cźonkiem zarządu (od kiedy):

-

jestem cdonkiem rady nadzorczej (od kiedy):............

-

jestem członkiem komisji rewiryjnej (od kiedy):

z

tego §rtułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości;

3. W fundacjach prowadzących działalnośćgospodarczą:
-

jestem członkiem zatządu(od kiedy):

-

jestem członkiem rady nadzorcz.ej (od kiedy\:

NIE DOTYCZY

-Jestem cdonkiem komisji rewizyjnej (ad kiedy}:

Z

tego t/fułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód

vilI.
łnne dochodY osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalnościzarobkowej
lub zajęć, z
62 l|5,a7 zł -dochód z tytułu zatrudnienia w Miejskim Przedszkolu nr 3 w Knurowie.
347,2a zł - umowa o dzieło
450,56 zł - inne prawa.

Ix.

Składniki mienia ruchomego o wartościpowyzej 10.000 złotych (w przypadku pojazdów
mechanicznych należy podac markę, model i rok produkcji): ....... .
S_amochód osobowy

x.

VW Pasat 1,9 r.prod.-l998 / mój majątek odrębny/

Zobowiązarria PienięŹne wartoŚci powyĄ }0,000 złotych, w tym
zaciągnięte kredyty i
9
PoĘezki oraz W&runki na jakich zostĄ udzielone (wobec iogo,, zwiqzku z'|akim rdonlńe*,
y jaYej wysolaści).,.,,,,...,,,,..,
KredYt hiPoteczrrY z Multi Banku - 60 120,00 CI{F i kwota do spłaty na
dzień i 1.12.ża;,0 r,l na
budowę domu mieszkalnego.
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2
Nl" ą;$ry &iałahściwyhrcruzej
gqŃr§twarodzinrego.
3

Nb &Ęezy

w rokrictwię w zakesie prodrłkoji roślinnej i ,zwierzęcej, w f§rmie i zak§§'b

rad naileotcryeh spó}dzie,bi mieszkłniowyeh,

