
wójta, zastępcy
qmiBY/ osobY

oŚW]ADCZENIE MAJĄTKOWE

wójta, sekretarza gm:.]r'y, skarbnika gninY, kieroNnika iednostki orqanizacvinei

zarządzające) i członka organn zafząd'zającego gminną osobą pra ną oraŻ osoby

!'Yda]ącej decyzje adainistracYjne w -inieniu wójtal11

Sżerpc, dnża 72.04.2070 r.
(miejscowość)

th.raga:

1.osobask1adającaoś}riadcŻenieobowiązanajestdoŻgodnegozprawdą,starannegoizupe}nego
wl4)etnienia kaŹdej z rubryk '

2'JeŻeLiposzczególnerubrykiniezoajdująwkonkretnlĄBprzl.padkuzastoso,wania'na].eżyhpisać
,,nie datYczY" .

3.osobaskładającaoświadczenieobo}.iązanajestokreś1ićprŻlmafeżnośćposŻczeqólnychskladników
na j ątkoh.Ych, dochodów i zabaw]:.ąŻań do nraj ątku odrębnego i majątku objętego malżeńską

wspólnośc1ą IBaj ąt ko}vą .

4. oświadcŻeoie majątkowe dotyczy najątku w kraju i za granicą'

5- oś}.ladczenie rnaj ątkowe obe;rnuje r'w\ieŻ Nie!:zytelności pienięŹne'

6. w .-zęścl A oświadczenia zawarte są infomacje javIe' w cŻęści B zaś informacje nieiar"'ne

dotycząceadresuzał'rieszkaniasklada]ącegoÓświadczenieo]:azmiejscapofożenianier1]chomości.

CZĘśĆ A

Ja, r\iżei podpisany(a) ' Marzanna 'Joanna Domża7ska 
'[

(irlriona i nazuisko

nazw. rodowe Ksżężka
orau nazvdsko rodovre )

urodzony(a) 27 g:rudnźa 7961 roku-... . w" " ' Sźerpcu" '
zatzadniona 1( kliei skirrl Ptzedszkolu Nr 3 w

na sXanowisku dyrektora
SierEscu

(inie jsce zatrudnienia' sta4owiskÓ lub funkc j a)

po ŻapoŻnaniu się z przepisanri usta1'Y z dt'ira 27 sierpnia 199'7 r- o ograniczeniu prowadzenia

dzialalności gospodarczej prŻez osoby pelniące funkcje publiczne (Dz ' IJ' Nr 106' poŻ' 679'

z 1-998 r. Nr 113, poz' 715 i Nr L6Ż' paz' 1126' z 1999 r' Nr 49' poz' ĄB3' 7' 2o0a r' Nr 26'

paz. 306 araz Ż 2aa2 r' Nr 113, poz' 98Ą LŃr 274' poz' 1B06) oraŻ usŁawY z dnia 8 marca

1990 r. o samorządŻie gminnlm (Dz' U' z 2aa7 r' Nr 742' Poz' 159! oraz Ż 2aa2 r' Nr 23' poz' 2Żal

Nr 62, poŻ.558' Nr 11.J' poz' 98Ą, Nr 153' poz' 12]1 i Nr 2:1A' poz' 1806)' zgodnie Ż art ' 24]n te)

usta!..y oświadczam, Źe posiadam {chodzące w skład nałżeńskiej wspólnoścl majątkowej lub stanowiące

nój majątek odrębny:

I.

Zasoby pieniężne :

- środki pienlężne Zgro adzone w walucie polskiej: " !'nże dotyczy" '

- środki pienięźne Żgromadzone w wafucie obcej: "" "'--"' /'nże dotyczy" "

- papiery waltośclowe: " rnże dotyczy"'

na kwotę: .''



IT.

1. Dom o powierzcbni: 170 nz, o waftości: 5o0oo,00 PLlf t}tul

. fua Ż ż eń sk a v sp ó Żłł Ża sllo ść maj ątk ołta

erzchni: ,,nże dotyczy/'m2, o watŁościl.

.-^ ,.nie doŁyczy"..,..... -.' powierzchnia:

prawny:.

A.tf. r 833//2007..

. .. tYtuł prawny: ...-. '2. l"lieszkanie o powi

3. cospodarstwo roln

rodzaj gospodarstvra:

o wartości: '...... '
rodzal zabudo'wy:

tyŁu} prawny: ...
z tego t].tułu os iągnąłem (ęłam) w roku ubiegł}m przychód i dochód w bYsokości:

4, Inne nieluchomości:

powierzchnia: 202m2 ' działka gruntu nr 15/40'

o wartośĆi: 7ooo,0a PI'$....

t1-Łul pra1'!y: .,.maŻżeńska rłspóŻłłŻasność aaj ątkova Nr 3654j/97'

TTT.

Posiadał udziałY w spó}kach handlo!'Jych _ na1eźy podać 1iczbę i emitenta udz'iałów:

,,nże dotyczy". '.

udŻlały te sŁanowią pakiet więk5Ży niŹ 10g udziaiów w spółĆe:

z tego t]'tuŁu os i.ągnąłen { ęł aIB) w roku ubiegł]/ru dochód w wysokości:

Posladam akcje ł{ spótkach hand1ourych

....--. Inźe

tv.

- naleŹy podać ficzbę i endtenta akcjiI

dotyczy".

akcje te stanowią pakiet większy niŹ 10* akcji w spółce:

Ż tego tytułu os iągnąłenr ( ęlarn) w roku u]]iegl}Tr dochód vr }'ysokości:

v.

NabyłeIA(am) (nabył nój ma1żonek, z wylączeniem mienia przlmależnego do jego majątku odrębnego)

od skarbu Państwa' innej państwowej osobY prawllej' jedlostek samorządu terl.toIia]nego' ich

Związkó\rlubodkomuna1nejosobYprawnejRastępującemienie'którepodlegatoŻbyciuwdrodze
prŻeŁargu - należy podać opis mleoia i datę nabycia' od kogo:

.. ,,nże dotyczy"..



v1.

1. Prowadzę działa_Lnośc qospodafczą|2] (nateży podaó formę pral''ną i przedmiot działalności):

,,nie doXyczY

- wspóln.ie z inn1łni osobani . -..

Ż tego tytułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłynl przycbód i dochód w hrysokości:

2. zarządzam działa1nością gospodaIczą 1ub jesten prŻedstawicielem' pełnomocnikiem takiej

działa]ności (należy podać formę pra}jną i p]:Zedmiot działa]ności) i '"""
,,nie dotYczY"......

- osobiscie

- wspóInie z inn]'mi osobami .

Z tego t}'tuiu osiągnąłem (ęłam) w roku llbiegł}1n dochód w wysokości:

VTT.
.. -.i ^ dotyezy,,.

1 ' i,^l spó1tach haod'owv^h (nozwa, siedziba soÓ!k!)': "!LJ'e

- jestem cułonkiem zarŻądu (od kiedy) : '

- jestem czlonkiem rady Radzorczej (od kledy)

' 'jestem członkiem ko]Lisji reł{izyjnej (od kiedy) i ""'"

Z tego t}.tu}u os iągn ąłelr ( ęłaE) w rokrt ubieg}]'m dochód w wysokości:

2. Ini spółdŻlelniach:

,,nże dotyczy''.

- jesten członk'en zarŻądu (od kiedy): '

- jesten cŻłonkiem rady nadŻorczej[3] {od kiedy)

- jesten członklem komisji rewizyjnej (od kiedy)

Z tego tytułu os iągną1en (ętam) w roku ubiegłylil dochód w wysokości:

3- W fundacjach prowadzących dzia}a]ność gospodarczą:

....... - !,nźe dotyczy" '

- jestem członkiem 2arządu (od kiedy) :

- iestem członkien rady RadzorcŻej (od kiedy)

- jestem członkien konrisji rewizyjnej (od kiedy) ' ""'-"""

Z tego t].tulu os iąqnąłem (ęłam) w roku ubieglyn dochód w vjysokośc1:



VIII.

Inne dochody osiągane z tlrŁB1u zatrudnienia 1ub innej dzia1a1ności zarobkowej lub zajęć, z
podanie:n kvrot uzysklwanych z każdego t]rtułu: ..

........rłykazane v zeznaniu podatkowym. Pzl _ 37 poz. 64,

46560,82 PLN........ -

skladJriki mienia ruchomego

mechanicznych na1eźy podać

o wartości powyżej

markę' mode] i rok

TX.

10 000 zlotych (w prŻ\apadku pojazdó\ł

produkcji)......-..

}PEL VEKTRA 7999t.....

Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000

oraz warulki, na jakich zostaly udŻielone {wobec

zaciągn-ięte kredyty i pażyczkr
7 jakin zdarzenię6, w jariei

zlotych, w ttin
kogo, w z\".i ąŻ ku

r'uYso Kosc r l

.. '. ,rnźe dotyczy" '



, iŹ na podstawie

pr_awd}' gloŻi kara
art. 233 S 1 Kodeksu karnego

pozbawienia wolności.

(podpis )

produkc] i rośIinnej i

za
Paqższe oświadcZenie sk1adam ś''iadony (a)

Podanie nieprawdy fub zatajenie

Sżerpc, dn.12-04
(miej sccwośc ' dóta)

i1l
t2)

Niewł aśc iwe

Nie dotYczy

zrvierzęcej '
Nie dotyczy

skreśfić.
działalności 1ł1't órcuej w rolnictwie w Żakresie

w formie i zakresie gospodarstwa rodzlnnego '

rad 'adŻolczych 
spółdzie1ni mies Zkaniowych 't3l


