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OSWIADCZENIE MAJATKOWE
radnego gminy RPu/35633/2013

Data:2013-03-25

Uwaga:
1. Osoba sktadajaca oswiadczenie obowiazana jest do zgodnego z prawda., starannego i

zupetnego wypelnienia kazdej z rubryk.
2. Jezeli poszczegdine rubryki nie znajduja. w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy

wpisad „nie dotyczy".
3. Osoba skladajqca oswiadczenie obowiazana jest okreslic przynaleznos6 poszczegolnych

sktadnikdw majqtkowych, dochoddw i zobowiazari do majatau odrebnego i majcjtku
objetego matieriska. wspdlnoscia. majqtkowa..

4. Oswiadczenie o stanie maja.tkowym dotyczy maja.tku w kraju i za granica..
5. Oswiadczenie o stanie maja.tkowym obejmuje rdwniez wierzytelnosci pieniezne.
6. W czesci A oswiadczenia zawarte sa. informacje jawne, w czesci B zas informacje niejawne

dotycza.ce ad res u zamieszkania sktedajqcego oswiadczenie oraz miejsca potozenia
nieruchomosci.

CZ5&6 A

Ja nizej podpisany Jerzy Nowinski
Urodzony 05.02.1955 r. w Zamosciu

EMERYT - PRZEWODNICZACY RADY GMINY NIELISZ
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu si§ z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzadzie gminnym (Dz. U. z 2001
r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.
1271 i Nr 214, poz. 1806), zgodnie z art. 24h tej ustawy oswiadczam, ze posiadam wchodza.ce w
skted mateeriskiej wspdlnosci maja.tkowej lub stanowia.ce moj majatek odr^bny:

I.

Zasoby pieniezne:
- srodki pieniezne zgromadzone w walucie polskiej: 22 000 PLN
- srodki pieniezne zgromadzone w walucie obcej: NIE DOTYCZY
- papiery wartosciowe: NIE DOTYCZY na kwote; NIE DOTYCZY

II.

1. Dom o powierzchni: 120 m2, o wartosci: 100 TYS Zt

tytut prawny: AKT NOTARIALNY - WLASNOSC ODR^BNA OSOBISTA

2. Mieszkanie o powierzchni: NIE DOTYCZYm2, 0 wartosci: NIE DOTYCZY

tytul prawny: NIE DOTYCZY

3. Gospodarstwo rolne: OGOLNOROLNE

rodzaj gospodarstwa: OGOLNOROLNE, powierzchnia: 0,71 ha

o wartosci: 100 tys. z\

rodzaj zabudowy: MUROWANA

tytul prawny: AKT NOTARIALNY - WLASNO6C ODR^BNA OSOBISTA






