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oŚWIADCZENIE MA,JĄTKoWE

N6)Ła, ŻasŁępcy N6ita, sekreŁarza q!]jI1y, skarbnika gminy, kleroa.rnika iednostki orqa[iŻacvinei
qminy, osobY zatządzaiące) i cŻ!Ó^ka organu zarządza)ącego qminną osobą prawną oraz osobY

racyjne w inieniu wój ta [1]r^lr'daj

Uwaga:

SierPc, drzża 72. o4.2077 t.
(niej scowość )

CzEŚĆ A

\Ąarzauna ,7oanna Domża7ska, nazw, rodowe Księżka
(imiona i naŻ/łi1ka alaz nazNL3ko todowe)

1. osoba składająca ośwladczeni-e obowiązand odnego Ż prawdą, starannego i zupełnego

r'14pelnienia każdej Ż tubryk '
2. óeżelL pÓBzcŻeqóLne rubryki nie znajdują 'v./ konkreŁnyn prz}padku 2astosÓwania, należy wisać
,,nie daŁyczy".
3. osoba sk1adająĆa oświadĆzenie obowiąŻana jest okreś1ić plzwaLeŻność poszcŻeg5lnycy! skladników

maiątkowych/ dochodów i zobo'J!ązań do majątku odrębnego i mająŁku objętego maŁźeńgką

wspó1nością maj ątkową.

Ą. aśNladcŻenie majątkowe doŁycŻy rnajątku w kraju i za glanicą'

5. oświadczenie naj ątkolve obe jnruje ró1ł^ież .wlerŻytelności pieniężne'
'- 6. w ezęśc! A oś'v'iadcŻenia zafarŁe są infortnacje jawne, w cŻęści B Żaś lnfo'nacje niejal^,'ne

dÓŁycżąceadlesuzamieszkaniaskladającegooświadcŻenieataŻnliejscapÓlożenianieruchomośel.

óa, ni2ej podpisany(a) /

urodŻony (a ) 27 qrudnża 7967 roku..... 1ł..... Sżezpcu.

zaŁn7dnżona t Miej skźa PzzedszkoLu Ił, 3 'w Slez7ru
na stanovisku dlEektota

(mie j sce Żatrudnienia, stano''v'i3ko 1ub fr.1nkc j a)

pozapoznaniusięzprŻepisaniustałYzdnia21slerpniaL99.7r.ooqraniczenluprowadzenia
dŻia}a]noścl gospodarcŻej przez osÓby pelniące funkcje publlczne {DŻ ' 1J' Nl 106' paz' 6'79'

Ż L99B r. Nr 113, poŹ. 715 i Nr 1-62, poŻ ' |'26, Ż 7999 t' Nt 49' poz' 4B3' z 2000 t' Nl 26'

paŻ' 3a6 oraz Ż 2oa2 r. Nr 113, poŻ' 9aĄ i Nt 274, poz' 1806) oraŻ ustal"JY u dnia 8 marca

1ggor.osa1norżądŻieq.minn}m(Dz.U.z2oa1t,Nr1Ą2|pÓ".7597Ó!:aŻz2002r.Nr23,poŻ.220,
Nf 62, poz. 558, Nr 113, poz. 98Ą, Nr 153, poŻ' 12]1 i Nr 21Ą, paŻ' 1806)' Żgodnle z arŁ' 2Ąl\ Łei

ustawyośł.iadczam,źeposiadamwc'hodŻąc'ew3kladmalżeńskiejwspó1ńÓścimajątkowej1ubstanowiące
rnój majątek odrębnyl

7.

zasoby pienięźne:

- środki pienięźne zglomadŻone w walucie po1skiej ' " 8 64t PLN

- środki pLenj.ężne zgrofuad.żÓ^e w łalucie obcei 2 .. " " " " " ,rnźe dotyczy/''

- paplery {artościowe ' .. ,rnie dotyczy"""""'

na kwotę:



1. Donr o powierzchni: 770 ll'2, o wartoścl:60000r00 PLN tętll praljny: .

A.I!. Er 833/2007.
' 
ma ł żeńsk a v sPó ŻTła sno ś ć ma j ątk ova

2. l4lesŻkanie o powierzchni: ,/nże dotyczy" m2, o watŁości: "-" tytu} prawny! '''-'
3. GospodarBtwo ro-lne I

rodzaj gospodarst\ła, ,'. ,/nże daŁycŻy",
o waltości:
rodzai Ź abudo'hY:

t]ću} pra ny:

Ż tego tl.tułu osiągną1en(ęłam) w roku ubiegłyn pruychód i dochód tr wysokości:

4- Tnne nieruchomości I

powierŻchnia: 2o2fr.2 - dzźaŻka gnntu nr 75/40 '

o wartośĆi: 7000,0o PLN..,.

paw!etŻchn!al

tytul prar.]nyl ...małżeńska vspóŻvłasność maj ątkoęa Nr 36543'/97'

TT1.

Posiadan udŻialy w spó1kach hand1owych ' naleźy padać liczbę i emitenta

,,nźe dotyczy

udŻiałY te stanowią paklet większy niż |a* udŻiał5w w spólce:

z Łeqo tytułu o5lągnątem (ętam) w roku ubie91}Ątl dochód w wysokośc'i'

udzia}ówl

Posiadam akcje w spólkach handfowyĆh

" "n!e

- naLeży podać 1icŻbę i ernitenta akc]i'

dotyczy".

akcje te stanowią pakieŁ więks2y niź 10* akcji w spólce:

7' Łego Łyt1L]I o5iągnąłem(ę1am) w 'oku 
ubległym dochód w wYsokośĆi:

v.

NabYlem(an) (nabył mój ftalżanek, z r"Y1ączenien fiienia prŻ\'naLeźnego do jego najątku odręboego)

od skarbu Państwa/ lnnej państwolvej osoby pra nej ' jedĄostek sano!Żądu terytorialnego' ich

ŻwiąŻkó\ł lub od konuna1nej osoby prawnej następująĆe mienie' które pod1ega1o ŻbycL]u w drodŻe

prŻeŁarqo ' należy podać opis mienia i datę nabycia' od kogo:

nie dotyczY"..,,,.,



vI.

1. Prowadzę dzj-ałalność go'padarczą|2) (należy podać formę pravłrą i PrŻedmiaŁ dŻiałalności)'|

.. ,,nie dotYczY"" ' '

- osobiście

- wspólnie z inn]rni osobami .

z tego t!'tulu osiągnąlem (ęłan) rł roku ubieg}1'Itt przyc:r'Ód i dochód w wysokości:

2. zarŻąó'Żam dzia'ŁalnośĆią gospodalcŻą lub jesŁem przedstawicielem' pełnomocnikien takiej

dŻiala1ności (naleźy podać formę prafną i przedmiot dzialaIności)

- Ósobiście

- wspÓInie Ż j'nn}łni osoba]ri

z tego tytułu osiągnąlem (ę}am) w roku ubieglyn dochód ł LYsokości:

vII .

1. W epó1kach hand1owyĆh (naŻwa, siedŻiba spółki) : /,nżą dotyczy"' ''' ' ''

- jestem Ćrlonkiem Żarządu (od kiedy) :

- jestem czlonkiem rady nadzÓ!:cze) (od kiedy) ż "'""-'"""

- jestem cŻLanklem konisji re{izyjnej (od kiedy) i " "-" " ' '

z tego tytułu osiąqnąlem (ę1an) w roktr ubiegl1aI doĆbód w wysokości:

2' W 5pó1d2-ie tni ach :

/rnie dotyczY",,.....

- jestem cŻ1onkiem ŻarŻądu (od k-iedy) |

- jestem c.łar\k].eŃ, rady nadzarcze) t3] (od kiedY) i "'-"'

- jesten cŻ)'onkiem komlsji rewiŻyjnej (od kiedy) i " " ' ' " '

z tego tytułu osiągną1em (elanr) w roku ublegl!1n doĆhód w wvsokośc1:

3. W fundacjach pfolwadzą..ych dziaLalnaść gospÓdarcząl

nźe doŁyczy"""'''

- jesteń c21onkien Żar:ządu (od kiedY):

- jesŁem cŹłonkiem 
':ady 

nadzofĆŻej (od kiedy)i ""''''-"

- jestem czlonkiem kondsii rewizyjoei (od kiedy) i ""'''

Z tego tytułu osiągnąlem(ęłam) w roku ubleql}1n dochód w 'ysokościl



vtlt .

1nne doĆhody osiągane Ź t''tulu uatrudnienia 1ub innej dŻiałalnoścl żatobkowe) 1ub Żajęc, z
podaniem kwot uzYsklwanych Ż każdeqÓ t}'tulua ..

.,..,,,,rykazane r zeznaniu podatkowim PIT - 37 PoŻ. 64,

........53 720, 88 PLN....

skladniki nienia mchomego

mechanicznych na1eży podać

lX.
10 000 złotyĆh (w prŻlpadku pa)aŻd'6N

produkcji): ..,...
o wartości powyźej

ma'kę, jnode1 i rok

OPEL WKTR:A 7995,00cnarok produkcji 7999, ........
gartośó 77 000,00 PI'N... '

Żaba14)-ąŻania pieoięźne o wartości po'lvYŹe j

ÓraŻ waIr)nki, na iakiĆh Żosta1y udz-ielone

X.

10 00a ŻŁoŁych, 'ł Lw
(wobec kogo, w związku

zaciągnięte kred}"ty i pÓżyczki
z jaĘim zdarŻenien, w jak.iej

wsÓkoścL) | ,,,,. '.....,..
,,nże dpŁyczy

ulD,q



PawżsŻe oświadcŻenie sk}adam świadomy 1a )

podanie nleprawdy lub zatajenie
7 iź na podstawie
prawdy qrou i Lara

atŁ. 233 s 1 Kodeksu karnego

pÓŻbawienla L'01ności.

JE..,-"*;"0nt)^-
(podpis )

produkcji roślinnej i

Sżerpc, dn.72.04 ' 2077
(miej9cowość' data)

I1l

t21

N1ewł aś c iwe

Nie dÓtycŻy

zwierzęcej,
Nie dotyczy

skreś]ić '
dŹla}aLności tł'lżN6tcze) w rolnictwie w zaklesie

1^' formie i Żakfesie gospodarstwa rodzinnego'

rad nadzorczych spóldzie1ni mies zkanio1łYch 'tlt


