osW|ADczENlEMAJĄTKoWE
wójta' zsstępcy wójta' sekretarza gminy' skarbnika piny' kierownika jednostki
oĘanizacyjnej gminy' osoby zarządzającej i cz|onka organu
zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje admhistracyjle
w imieniu Wóita.
Gniewkowo.
(m|eJscotość}

dnia30.03.2012
r.

uwaga:
'|. osoba skł.daiącaoświadczenie
obowiązana
ie6t do zgodnegoz prawdą'sta€ n nego i zupe,łnego
wypełnieniakażdeiz rubryk'
2' Jeże|iposzczegó|nerubrykinie znaidu!ąw konk]etnympr.ypadkuza9to6owani.'na|eł wpisać

"nie dotyczy".
osoba składaiąca oświadczenie obowiązana ieat okreś|ić przyna|eżność poszczegó|nych
składników maiątkoY/ych'dochodów i fobowiązań do maiątku od.ębnego i majątku objętego
matżeńskąwspó|nościąmaiątkową.
4. oświadcuenie majątkowe dotyczy maiątku w kraiu i za glanicą'
oświadczen.tsm.iątkowe ob€imuie ńwnicż wierżyte|nościpieniężne.
w cfę.ści A oświadczsnia zawańe są informacle jawne, w części B żaśinformacie niejawne
dotycżącc ad]6u zamiosżkania, składającego oświad.zenie oraz mieiśca położenia
nie.uchomości.

czĘŚĆA
Ja' niżejpodpisany(a)

Kucharska
Maria'Małgorzata
(imiÓfu | n.łłsko oEz n*isko

urodrony(a)

rodrc)

19stycznia1962r.w Toruniu
szko}aPodstawowaim' ks' |' Posadzegow szadł'Wicach
dyreKorszkoły
(miej* atldiienja'

sisfrwiśk. fubn]dkcja)

po fapofnaniusię f p.zepisamiustawyz dnia 21 sierpnia1997 I' o ograniczeniuprowadzeniadziałalności
gospodarczejp.zez osoby pełniące
funkcjepubliczne{Df' u' Nr 106' poz' 679' z 1998 r' Nr 113, poz-715
i Nr 162,poŹ.1126'z 1999. Nr 49, pof' 483' 22000 r. Nr 26, poz. 306 oraz f 2002 r. Nr 1,|3,poz. 984 i Nr
(Dz. U. z 2001 r- Nr 142,
214, poz. 1806)oraz ustawyz dnia 5 czeMca 1998r' o samorządziepowiatowym
poz.1592o|azz2002 t. Ń| 23,poz.220'Nr62,poz'558,Nr113,poz.984,Nr153'poz"1271'N|200,poz.
że posiadamwchodzącew sk|ad
1688 i Nr 214, poz' 1806),zgodniez ań' 25c tej ustawyoświadczam'
wspÓlnośoim3jqtkowe,i
|ubstanowiącemÓj majątekodrębny:
ma.łżeńskiej

t.
zasobypienięfne:
-środkipieniężnezgromadzonewwa|uciepolskiej:70000zlma|ŹeńskawspólnośćmajĘtKow.d'-.''...
- środkipieniężnefgromadzone w walucie obcej'

- papierywańościowe:

nie dotyczy..

'r

lpo

1' Domo powierzchni:kamienicafm,,o wartości:
5325ozł q/tułprawny|wspóh,r,łasnośó
z siostrami/ **r ju^
,L.utpl5ai
powiezchnii
prawny|
niedotyczy
2. Mieszkanie
o
niedotyczy m2'o wartoŚci. n|edotyczyMuł
L

"\r,1,^-

3 Gospodarstworolne:
rodzajgospodarstw
n iae:d o t y c z y , p o w i e r c h n i a : . . . . . . . . . . . . .
o wańości:'.''...'...''...'.

pŹychód i dochódw wysokoŚci:
w rokuubiegłym
z tego!^ułuosiqgnąłem(ęłam)
4. lnne nieruchomościl
powietzchnia:nie dotyczy
o wańości:
...............'.

tPosiadam udziaływ spółkachhandlowych - należypodać licfbę i emitentaudziałów:
nie dotyczy

udziałyte stanowiąpakietwiększyniż10%udziałóww spółce:

w rokuubiegłym
dochódw Wsokości:
z tegoq^ułu
osiągnąłeń(ęłam)

tv.

- na|eży
podaóliczĘ i emitenta
akcji:
Posiadamakcjew spółkach
hand|owych
nie dotyczy

akcje te stanowiąpakiet większy niż10oloakcji W spółce:

w rokuubiegłym
dochódw wysokości:
z tegot]^ułu
osiągnąłem(ę}am)
mieniapżynalehego do jego majątkuodrębnego)od
Nabyłem(ań)(nabyłmój maŁonek,z wyłączeniem
ich związkóWlub od
terytoria|nego,
osobyprawnej'jednosteksamorŹadu
skarbu Państwa'innejpaństwowej
zbyciuw drodzeprzetargu' należypodaĆ
komuna|nej
osobypravmejnastępuiącemienie,ktÓre pod|egało
opisrnieniaida|ęnabycia'od kogo:

vl.

Die doryczy

gospodarczą2(należypodaćformę prawnąi przedmiotdziała|ności):
nię dotyczy
1. Prowadzędziałalność
- osobiście

- Wspó|niez innymiosobami
pŻychódi doehódw wysokości:
...-.''--.-..'
'-.''-..--..'
'..'-..''..''-.
w rokuubiegłym
z tegoq^ułu
osiagnąłem(ęłam)
gospodarcfq |ubjestem pzedstawicielem' pełnomocnikiemtakiej działa|ności
2' z.afządzam działa|nością
(na|eżypodaćformę prawnąi pl-zedmiotdziala|ności): nie dotyczy

w rokuubiegłym
dochódWwysokoŚci:.'
z tegos^ułu
osiagnqłem(ęłam)

vn.
1. W spółkachhandlowych(nazwa' siedziba spółki):

nie dotycfy

-jesternczłonkiem
zarządu(od kiedy):..'''..''..'...'
- jeśemczłonkiem
radynadzorczej(odkiedy):
- jestem członkiemkomisji fewizyjnej(od kiedy):

.'
dochÓdw wysokości:
w rokuubiegłym
Z tegoq^ułu
osiqgnąłem(ętam)

2. W spółdfielniach:
nie dotyczy
-jestemczłonkiem
zaŹądu (od kiedy)

- jestemczłonkiem
radynadzorczej,(odkiedy):

Z tego b^ułuosiągnąłem(ęłam)
w roku ubiegłyrndochód w wysokości:..

gospodarcfą:
3. Wfundacjach prowadfącychdziałalność
nie dotyczy
- jestemczłonkiem
zarzqdu(od kiedy):

-jestemczłonkiem
radynadzorcfej(od kiedy):
- jestem cfłonkiemkomisji rewjzyjne,i(od kiedy):

z tegotl^ufuosiqgnałem(ęłam)
w rokut,biegłym
dochódw wysokości:
''
vflt.
lnnedochodyosiąganez tytułu
fahudnienia
|ubinnejdziałalności
zarobkowej |ub zajęć, z podaniem l<lł./ot
ufyskiwanychz każdegohrtufu:
wynagrodzenie
fe stosunkupracy: 79117,60
działalność
wykon1wanaosobiście: t244,OO
z t}tńr najmu:
razem:

222,08
80583,68

małżeńska
wspólnośćmajątkowa

tx.

składnikimieniaruchomegoo wańości,powyŹej
10'000 złotych(w p|zypadkupojazdówmechanicznych
należypodaćmarkę'modeti rokprcdukcji): samochodW PoLo ' 2007r'
małŹeńska
wspóInoŚćmająftowa

x.

zobowiązaniapieniężneo wańościpowyŹej10.000złotych.w tym zaciągniętekledw i pożycfkioraz
(wobeckogo,w związkuzjakimzdarzeniem,
Warunki'
najakichfostałyudzielone
w jakiejwysokości):
nie dotvczv
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