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Ia, r\żejpodpisany(a)'

KAMINSKI

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a)25.01 1978W BOGATYNI
URZAD GMINYW JANOWICACH WIELKICH
SEKRETARZ GMINY
(miejscezatrudnieniąstanowiskolub fulkcja)
pozapoznaniusięzprzepisamiustawyzdnia2lsierpnia1997r.oograniczeniuprowadzeniadziałalności
poz.71'5t
przez osobypełniącefunkcjepubliczne(Dz. U' Nr i06, poz. 679, z i998r.Nr \1'3,
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z2002 r'Nr 113'poz 984iNr
Nr 162,po2.1126,21999r. Nr 49' poz 483'z20O0r'Nr26, poz 3O6oraz
27Ą,poz.1806)orazustartyzdnia8marca1990r.osamorządziegminnym(Dz.U.z2001r'Nr142,poz.
153'poz If7I i Nr 214' poz'
159l orazz fo}? r. Nr 23, poz.220,Nr 62, po2 558,Nr 113'poz 984'Nr
1806),zgodnie z afi. f4h te1ustawyoświadczarn,żeposiadam @
:
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I. Zasoby pieniężne:

środkipieniężnezgromadzonew waluciepolskiej:315.000ZŁ
środkipieniężnezgromadzonew walucie obcej:Nm DOTYCZY
ł'liŁ |.JTYCZY na kwotę:}iIE DOTYCZY
papiery.wartosciowe.

IL

NIE DoTYczY tyh' prarny:NIE DOTYCZY
NIE DoTYCZY m?,o wutości:
1'Domo powierzchni:
t$npałrry:NIEDoTYczY
2.Mesźmieopowierzchri:NIEDoTYCZYmĄowabfui:NIEDoTYCZY
NIE DOTYCZY
Nts DOWCZY' powierzchnia:
i Corpoa.rrt*o.frr.: rodzajgospodastwa:
NIE DOTYCZY
tynilprałmy:
o wartoŁi:NIE DOTYCZY roj"ąi'ul"oo*v: NIE DOTYCZY
NIE DOTYCZY
i doctńdw wysokorsci:
w rolnrubiętymprzycłn<t
z tęo tynnuosiągnąłerr@am)
po*le'ueńnnnorvczvo*"n*i:NIED0TYCZYI$iprałrr1łNIEDoTYCZY
a.IrrBnieruc}omosci.

III.
PosiadamudziaĘwspołkachhandlowych-la|eĄpodaćliczbęiemitentaudziałów:NIE
w społce:NIE DoTYCZY
DoTYczY, udziałyte stanowiąpakiet większy ńz 1fń udziałów
w wysokości:NIE DOTYCZY
Z tego tytułuosĘnąłem(ęłam)w roku ubiegĘm dochód

IV.
Posiadamakcjewspółkachhandlowych-naleĄpodaóliczbęiemitentaakcji:NIEDoTYCZY
NIE DoTYCZY
akcjete stanowiąpakiet większy niż 10%akcji w społce:
wysokości:NIE DoTYCZY
z tw ffinuosiąlnąłem(ęłam)w roku ubiegłymdochód w

v.

mienia przanależnegodo jego majątku
Nabyłem(am) (nabył mój małżoneĘz wyłączeniem
prawnej, jednostek samorządu
odrębnego) od Skarbu Pńsrwą innej panstwowej osoby
prawnejnastępującemienie,ltóre podlegało
terytorialnego,ich związków lub od komunalnejosoby
nabycią od kogo:NIE DoT{CzY
zbyciu w drodze przetargu- nateżypodacopis mienia i datę

vI.

NIE
formęprawnąi przdmiot działalności):
(nalezypo<tac
gospodarcząt2l
l. Prowadzędziałalnośó
DOTYCZY
- osobiścieNIEDoTYCZY
- wspólnie z innymi osobamiNIE DOTYCZY
w roku ubiegĘm przychód i dochód w wysokości:NIE DOTYCZY
z tego.tytułuosiągnąłem(ęłam)
gospodarcząlub jestemprzedstawicielem'pełnomocnikiemtakiej
2, iuzadzam działalnością
podaóformęprawnąi przedmiotdziałralności):
(należry
dzia.łalności
- osobiścieNIE DOTYCZY
- wspólnie z irrrrymiosobamiNIE DOTYCZX
w roku ubiegĘm dochód w wysokości:NIE DoTYCZY
z tegolvtułu osiągnąłem(ęłam)

Vil.

W spółkachhandlowych(nazwa'siedzibaspółki):NIE DOTYCZY
jestem członkiemzarządu(odkiedy):NIE DOTYCZY
(odkiedy):NIE DOTYCZY
]estemczłonkiemrady nadzorczej
jestem członkiemkomisji rewizyjnej (odkisdy):NIE DOT\ICZY
w roku ubiegtymdochód w wysokości:NIE DOTYCZY
Z tego tyrułuosiągnąłem(ęłam)
2. W społdzielniach:NIE DoTYCZY
_ jestem członkiemzarządu(odkiedy):NIE DOTYCZY
- jestem członkiemrady nadzorczejl3](odkiedy):NIE DoTYczY
- jestem członkiemkomisji rewizyjnej (odkiedy):NIE DOTYCZY
w roku ubiegĘm dochód w wysokości:NIE DOTYCZY
Z tego tytufuosiągnąłem(ęłam)

l.
-

NIE DOTYCZY
gospodarczą:
3. W fundacjachprowadzącychdziałalność
_ jestemcz}onkiemzarządu(odkiedy):NIE DOTYCZY
- jestem człoŃiem rady nadzorozej(odkiedy):NIE DOTYCZY
- jestemczłonkiemkomisji rewizyjnej(orlkiedy):NIE DOTYCZY
w wysokości:NIE DoTYCZY .
Z tegotyiiuosiągnąłem(ęłam)*.olo "ti"głvm dochód
lub innej działalnościzarobkowej lub zajęć'
VIII. Inne dochody o,iąg-" z tsąlłuzatrudnie,'ia
z podaniemkwot uzyskiwanych z każdegoĘtufu:
-zatrudnieniewUGJanowiceWielkie:dochódwgpoz.39wPIT37(t].bezodliczeńoddochodu,
na podatek dochodavly):76914,61z}
składkiZUS, wydatków wg PI T-O oraz za1iczek
- umowyzleceniaz KBW: 1840zł
10%)
- nagrodaw konkursie poetyckim TPS: i000 zł (kwota przed opodatkowaniem
Ix.składnikimieniaruchomegoowartoŚcipotYżej10000ztotych(wprzypaclkupojazdów
TYPU
produkcji):POJAZD MECHANICZNY
mechanicznychnależy podac markę, model i rok

PRoD' 2008
sAMocHÓD osoBowY MARKI CITRoEN MoDEL c2 RoK

zaciągniętekled}ty i
w
X. ZobowiązaniapienięŹneo rvartościpowyżejl0 000 złotych, Ęm
kogo'r'vzwiązkuz jakim zdarzenien1w
poĘczkioraz warunki, na jakich zostĄ udzielone (wobec
NIE DOTYCZY
jakiejwysokości):

