
OSWIADCZENIE MAJATKOWE
wojta, aacfopcy wojta, sokrotarza gminy, okarbniko gminy, kiorownika jeclnostki organizdcyjnm" yminy,

ocoby zarzqdzaĵ eeH-cztenka'organtrzarz^Uzdĵ cego grnlnna; 056b3 prawn 3
oron oooby wydajqccj docyzjo QdminiotrQoyjno w Imieniu wojta1

Uwaga:

1. Osoba skfadajqca oswiajt(̂ î ri33bB^zana jest

^ dnia
(miejscowosc)

Jo zgodnego z prawda., starannego i zupefnego wypefnienia kazdej z
rubryk.

2. Jezeli poszczegolne rubryki nie znajdujq w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy wpisac ,,nie dotvczv".
3. Osoba sWadaja.ca oswiadczenie obowia.zana jest okreslic przynaleznosc poszczegolnych sktadnikow maj^tkowych,

dochodow i zobowia.zari do majqtku odrebnego i maja.tku objetego matzeriska. wspolnosciq maja.tkowa..

4. Oswiadczenie maja.tkowe dotyczy maja.tku w kraju i za granica..

5. Oswiadczenie maja.tkowe obejmuje rowniei wierzytelnosci pieniezne.
6. W czesci A oswiadczenia zawarte sa. informacje jawne, w czesci B zas informacje niejawne dotycza.ce adresu

zamieszkania skfadaja,cego oswiadczenie oraz miejsca potozenia nieruchomosci.

Ja, nizej podpisany(a),
(imiona i naz\#isko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) ..&%*.&£...S.$.££..#r... w

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub fijnkcja)

po zapoznaniu si? z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dzialalnosci gospodarczej przez
osoby petnî ce funkcje publiczne (t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr216, poz. 1584; z 2008 r. Nr223, poz. 1458 ; z 2009 r. Nr 178, poz. 1375
oraz z 2010 r. Nr 182, poz.1228) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorza_dzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ,
poz.645 i poz. 1318) z zgodnie z art. 24h tej ustawy oswiadczam, ze posiadam wchodza.ce w sktad matzehskiej wspolnosci
majatkowej Inh stannwiqce mpj majqtek odrgbny: •
I.
Zasoby pieni$zne:

— srodki pienî zne zgromadzone w walucie polskiej:

— srodki pieniezne zgromadzone w walucie obcej:

pow. kutnowski, woj, Jodzkie
f

- papiery wartosciowe
ZazQodnoSCzoryglnatem
" " . ,y5>tS^



II.
1. Dom o powierzchnL.A-.'O? m2, o wartosci:.£#<?..#<2/^
2. Mieszkanie o powierzchni:^..^^ym2, o wartosci:.,̂ ..̂ ^^ ^TytuTprawny:,^.^

3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: f^^^^-.^r.^^^... powierzchnia:....6..>./--^-

owartosci: $A&(?...Q&Q

rodzaj zabudowy: :]

tytut prawny: .-

Z tego tytutu osî gn^emfetem) w roku ubiegfym przychod i dochod w wysokosci:, .;5

4. Inne nieruchomosci:

powierzchnia: <w

o wartosci: ...

tytut prawny:

Posiadam udziaty w spotkach handlowych - nalezy podac liczb^ i emitenta udzialow:

udziafy te stanowi^ pakiet wi^kszy niz 10% udziaiow w spofce: ^^.....^(^f^

Z tego tytutu osiqgn îem( îam) w roku ubiegiym dochod w wysokosci: ,..."? *̂...

IV.

Posiadam akcje w spotkach handlowych - nalezy podac liczb§ i emitenta akcji:

akcje te stanowiq pakiet wi^kszy niz 10% akcji w spolce: <*

Z tego tytulu osiqgn^tem(^lam) w roku ubiegfym dochod w wysokosci:
7

V.

Nabytem(am) (nabyl moj malzonek, z wyl^czeniem mienia przynaleznego do jego maj^tku
odr^bnego) od Skarbu Pahstwa, innej pahstwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu
terytorialnego, ich zwi^zkow lub od komunalnej osoby prawnej nast^pujqce mienie, ktore podlegato
zbyciu w drodze przetargu — nalezy podac opis mienia i dat§ nabycia, od kogo:

.£v .̂.£.̂
^. . ,.^Crtx. . %ffh.^. . a &.c. £). .i, "f.. .*^. . .&

..
I

Za zgodno6(5 2 oryginalem
Opor6w, dniaZ.9.Ml,20U

mgr Mugdalena Li •



1. Prowadz^ dziatelnosc gospodarcz^2 (nalezy podac form§ prawnq i przedmiot dziafalnosci):

- osobiscie

- wspolnie z innymi osobami

Z tego tytufu osi^gn^tem(^lam) w roku ubiegfym przychod i dochod w wysokosci:

2. Zarz^dzam dziafalno^ci^ gospodarcz^ lubjestem przedstawicielem , pefnomocnikiem takiej
dziafalnosci (nalezy podac forme prawn^ i przedmiot dzialalnosci):

- osobiscie

- wspolnie z innymi osobami
7 X

Z tego tytutu osi^gn^em(^tam) w roku ubiegfym dochod w wysokosci

VII.

1. Wspotkach handlowych (nazwa, siedziba spotki):

-jestem czfonkiem zarz^du (od kiedy):

-jestem cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

-jestem czionkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):.

Z tego tytulu osiagn l̂em(^am) w roku ubiegfym dochod w wysokosci:

2. Wspoldzielniach:

' kiedy): I
pew. kutnoyyski, _woj; jodzkie

3-jestem czfonkiem rady nadzorczej (od kiedy): i^^^.....^^^^
Zazgorfno^zoryalnalem^. / ̂
Oporo '̂fl'nra":*:?.:....;.:: "V" '"^""^''

Jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytirtu osî gn^em(^am) w roku ubiegfym dochod w wysokosci:........
V



3. W fundacjach prowadz^cych dziatalnosc gospodarcz^:

-jestem cztonkiem zarzqdu (od kiedy): n^^

-jestem cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy): .

-jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytuiu osî gn îem( l̂am) w roku ubiegiym dochod w

VIM.

Inne dochody osi^gane z tytutu zatrudnienia lub innej dziatelnosci zarobkowej lub zaj§6, z
podaniem kwot uzyskiwanych z kazdego tytutu: .................................................................... . ..........

.'tt , . . rttrfW&

. . , -

..XiiCa< ĵlX'«^"<>AA....rvr^....-3f^

IX.
Sktadniki mienia ruchomego o wartosci powyzej 10 000 ztotych (w przypadku pojazdow
mechanicznych nalezy podac marke, model i rok produkcji):

X.
Zobowiazania pieniezne o wartosci powyzej 10 000 ziotych, w tym zacî gnî te kredyty i pozyczki
oraz warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwi^zku z jakim zdarzeniem, w jakiej
wysokosci):

'^w. kutnowski, woj, lodzkie

2a zgoHno&5 z orygihatem


