
u0, ł4,Łl nł5

OSWIADCZENIE MAJATKOWE

--_łlójt3, zastępcy wó j ta, ]€daesE]li oŁq"- i - a€!, j 1ea
g- ] _ }'' osoby eaśE ąd3 a j ąee go gąioaą___e'€'ołĘ-+Eał.l!.j oIaz ._s^h\'

zAsTĘPcY BURMTsTRzA

MIASTA STERPC (miej scowość)

Uwaga:

1. osoba sk}adająca oświadcuenie obowiązana iest
wypełnienia każdej z rubr:yk.

2. Jeżeli poszczególne rubryki nie zna]dują w konkretn]m przypadku zastosowania' na1eży ilpisać
,,nie dotyczy".
3. osoba składa]ąca oświadczenie obowiązana jest okreś]lć prŻyna]eżność poszczegófnych składników

majątkowych, dochodów i zobowrązań do majątku odrębneqo 1 majątku ob]ętego małżeńską
wspólnością maj ąt kową.

4_ oświadczenie rnajątkowe dotyczy najątku w kraju 1 Za qranlcą.
5. oświadczenie rnajątkowe obejmuje iównież wier.Zyte]ności pieniężne.

'-6. W części A oświadczenia ua!/alte są informacje jawne, w częścl B zaś informacje nre]awne
dotyczące adresr] zamieszkania składająceqo oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.

czĘśĆ A

Ja' nlżej podpisany (a)' .EWA ].EsZCZYŃSKA.

(imiona i nazwisko oraŻ nazwisko Iodowe )

urodzony(a) ..21-1I-19'15. w ..DOBRE MTAsTo
. ZASTĘPCA BURMISTRZA MTASTA STERPC.

.URZĄD MIASTA sIERPC

erpc, dnia 22 01 2AI5 r.

do zgodnego z p starannego i zupelnego

(miejsce zatrudnienla, stanowisko lub funkcla)

po zapoznaniu s1ę z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 199f r. o ograniczeniu pIowaclzenia
12iałalnoścl qospodarczej pazez osoby pełniące funkcje pub]iczne (Dz. U. Nr 1o6, poz. 679,
z 1998 r. Nr 113' poz. 715 i Nr 162, poz- 1126, z 1999 r. Nr 49, poz. Ą83, z 2ooo r. Nr 26'
poz. 306 oraz z 2002 r. Nr 113, paŻ- 98Ą i Nr 214, poz- 1806) olaz ustarny z dnia 8 marca
1990 r' o Samorządzie gminn\,m (DŻ. U- z 2007 r. Nl 7Ą2, poz. 1591 oraz z 2ao2 I. Nr 23? paz. 22a,
Nr 62, poz. 55B, Nr 113' poz. 9B4, Ni 153' poz. 1271 i Nr. 21Ą, Paz- 1806), zgodnie z arŁ. 24:rl te)
ustawy oświadczam, Źe posiaclam wchodzące w skład małżeńskiej wspó]ności ńajątkowe] 1ub stanowiące
mój majątek odrębny:

T.

Zasoby pleniężne:
- środki pieniężne zgromadzone w wafucie po1skiej: 10 0oo pIN.

; ' ŚlERPcu

, ,.i. :'lY, /Ul5

tl.

L.dz '' łołpts |'W'.'.

środka pieniężne zgromadzone w wa]ucie obcej: NIE DoTYCZY.

_ papiery Waitościowe: NTE DoTYcZY.

. _.. .. na kwotę: NIE DOTYCZY.



TI.

1. Dom o powierzchni: 745 m2, o waItości: 420 000_ tytuł
2. Mieszkanie o powieIzchni: ...... |n2, o wartości: ....
3. Gospodarstwo rolne: NIE DoTYCŻY

.oo d gospodars-wa: ,..

O wo!|o.-i

rod7Ój ob-ooł]: .. _ _...

./..r o owt

Z tego tytułu osaągną}em(ęłam) w roku ublegl}'m
4. Tnne nieruchoności: NIE DoTYCZY

plawny; hrs PÓŁWŁAsNoŚĆ 1/6

- -.. tytuł prar,rny: .. NTE DOTYCZY

Pow L-!z-r nro:...
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'* Posradam udzlały w spółkach hand]owych - na1eŹy podać 1icŻbę i emitenta udŻaałów:

udz1ały te Stanowią pakiet !'1ęksZy niż 10? udzlałó!' w spółce: NIE

Z tego tytułu osiąqnąłem(ęłam) w roku ubiegł\.m dochód w wysokości:

DOTYCU Y.

NIE DOTYCZY.

lv.

Posiadam akcje w spólkach handlo!',/ych należy podać 1icZbę i emitenta akcji:
. NTE DOTYCZY.

tkcje te stanowią pakiet większy niż 1O3 akcj1 w spólce: NTE DoTYCZY.

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłarn) w r.oku ubieg}\.m dochód w wysokości:

V.

Naby]em(am) 1nabył nój małżonek/ z wyłączeniem mienia prŻynależnego do jeqo majątku odrębnego)
od skalbu Państwa, innej państwo1,''ej osoby pralrnej I jednostek samorŻądu teryto.ia]nego, ich
zwiąŻków lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które pod1eqało zbyciu w drodze
przetargu - nafeży podać opts mienia i datę nabycia, od kogo: NTE DoTYcuY.

..................'.
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VI.
1_ Pro''adze działalność gospodarczą|2] (nafeży podać formę prawną r
.. \-E DO-\C.

:::.........].......
- wspo r ,o I t,r osooo-

Z tego tytu}u osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegł}.fiL pIŻychód i dochód W

2. zalrządzafi dzlała1nośclą qospodaIczą fub jestem pIzedstawicielem|
działa]ności (na]eży podać formę prar.7ną i przedmiot dŻiałaLności) :

osob ś e

- '"".;;;" ; ';";':";;".; ......... ..... ............ .. .

Z tego tytułu osiągnąłem(ę}am) w r.oku ubiegł\m dochód w wysokości:

przedmlot dzia}aLnoścr )

;;".;;..;, ............
pelnomocnikiem takiej

NTE DOTYCZY.

1.

Ż

vIl -

łrr spółkach handfowych (nazl'a, siedziba spó}kl) : NTE DoTYCZY_ - - - - - -

jestem członkiem zarządu {od kiedy) : NTE DOTYCZY_

jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy) : NTE DOTYCZY. . '.. '. ..

jestem członkrem komis j i rewizyjnej (od kiedy) : NIE DoTYCZY. '..

tego tytułu osiągnąłem(ę}am) w roku ubregł\.m dochód w wysokości:

tr"l spó}dzielniach: NfE DoTYcZY

- jestem czlonkiem rady nadzorczej l3l {od kledy) : NTE DoTYczY- - -

- jestem członkiem komrs]i rewlzyjnej (oci kiedY) : . _ NIE DOTYCZY_ _

Z tego 1]ytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubieqł}'ln dochód w wysokości:

3. W fundacjach prowadŻących du la}aLność gospodarczą: NTE DoTYCZY

r"";". .;.."-r.. ...;;;" ;.; *r.;;, , . -;; ;;;";t;....... .. .

- jestem członkiem rady nadzor.cŻej (od kiedy) : NIE DoTYCZY_ _ _ _. _ _ _

'' jestem członkiem komls]i aewizy]ne] (od kledy) : _. NTE l]oTYcZY- _

NTE DOTYCZY.

Z tego tytu}u osiągnąłenr{ęłam) w r:oku ubiegł}m dochód w wysokości: N]E DoTYczY..
N
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VTII.

Tnne dochody osiągane Ż tytułu zatrudnienia ]ub innej działalności zarobkowej lub za)ęć, z
podanlem kwot uzyskiwanYch z każdego tytu}u:
.UMoWA o PRACĘ UM oLSZTYN - styczeń giudzień 20L4 r- _ 53 135/00 BRUTTo........
.UMoWA ZIECENTE _ UM S]ERPC - grudzień 2oIĄ r. _ 3 000,00 BRUTTo'.

tx.
Skladniki mienia ruchomeqo o wartości powyŹej 10 000 złotych (w prz]padku pojazdó!'

mechanicznych nafeży podać markę' modef i rok produkcji) : NIE DoTYCZY.

x.
Zobowiązanla pleniężne o waltoścl powyżej 10 000 z}otych, w tyrn zaciąqnięte kiedyty a pażyczkr
oraz warunki' na jaklch zostały udziefone (wobec kogo, w związku z jakifi zdarzeniem, w jakiej
!'Jsokoścj): N_E Do1YCZY.

\(ttttc , 1,1". oil. !D/Fv,
1 \""
(iniejscoŁ'ość7 data )

l. l"/ę/ v"^/Ą"{(Ł
(podpis )

|1] Niewłaściwe skreślić _
|2] Nre dotycŻy działalności wytinórczej w rolnictwie w zaklesie prodlrkcj i roś]innej r

zwierzęce), w formie i zaklesie gospodarstwa rodzinnego.

[3] Nle dotyczy rad nadzo:rczych spółdziefni mleszkaniowych.


