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OSWIADCZENID MAJATKOWE

grl*i*y.

&ier'o**ika-iednostlii-r*gar*r/r.er"ine.i g nr i*v,
,ssoby,calr{d.ueiq€qi-iazl6&k"o+g**r*ssr4Cai{q&g$gminnq-o*r#lprarv*4
oraz osoby wyda.i4cej decyzje administracyjne w imicniu rvrijtar
Illonie. rlnia 20 listopada 20 J .1 r
(miejsco$,oSi)

IJ*aga:
l. Osoba skladaj?ca oSwiadczenie obowiqzant jest do zgodnego z prlrvtl4, stararntgr)
i zupelnego wypelnienia kaidej z rubryk.
2.,IeLeli poszczegrilne rubryki nie znajduj4 rv konkretnym przypadku z.astosorvania, nalciv
wpisad ..nic do*czy".
3. Osoba skladaj4ca o6wiadczenie obowilzana jest okre6lid przynale?,noid poszczcgtilnych
skladnikdw maj4tkowych, dochodriw i zobo'rvi4zaii do ma.i4tku odrqbnego i nraj4tku
oh jgtego mal2erisk4 wsp6lno$ciq majrltho*'q.
.tr. O(wiadczenie majqtknwc dotycry nu.iqtku rv kraiu i za grlrit4.
5. Oiwiadcz-cnlc ma.i4tkowe ohcjmuje r6wnicZ rvicrzl"teln ofci picniq2nc.
6. W czg*ci A ofwiadczenia zarvarte s4 in{ormacjc jarvne, *'czg6ci B za6 iinformac.ic niciirrrnc
dotycz4ce adresu zamieszkania skladaj4cego oSwiadczenie oruz mic.isca polozrnia
nieruchomoSci,

CZISC A
Ja, nizej podptsany(a).

I{ at arzy n a B a I c e r otu s ka - M aj c h r z"v k

: d. l} a I c e r o w.s ka

(irrriona ioazwisko otaz nazwisko rodo!\'e)

Lnodzony(a) I6.A8. .1979 r. w Radomitt
Urzqd Miej,rki w Bloniu
05-870 Blonie. ul. Ilytrck 6
7-a s te pc

a N ttc ze I ni ka W'yd: i afu Spr aw

O

byw

n te Itk ic

lt

(micjscc zatrudnienia, staDcrwisko lub lunkc.ia)

po zapoznaniu sig z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r, o ogtaniczcniu pror.r'aditenta
dzialalnosci gospodar.cze.j przez osoby pelni4ce funkcje publiczne (Dz. l.l. Nr 106. poz. 679- t. 1998
r. Nr I13, poz. 715 .i Nr 162,po2. 1126, z 1999 r' Nr' 49. poz. 483. 2 2000 r' Nr 2(r' poz- iotr
oraz. z 2002 r. Nr. 113, poz. 984 i Nr 214, poz.l806) oraz ustawy z drria 8 mzuca l!)90 r.
o sarnorz4dzie gminnyrn (I)z..lJ. z 200i r. Nr !42. poz. l591 oraz 2200?r. Nr 23. poz.220. Nt 62,
poz. 558. Nr 113. poz_ 984. Nr l_s3, poz. 1271 i Nr 214. poz. 1806). zgodnlc z. art. 24h tei usla\\)
o5rviadczam,2e posiadam wchodz4ce w sklad malZcriskiej rvspolnoSci mai4tlkorvcj lub stanou'i4ce
m6j majqtek odrgbny:

I.
Zasoby pienigZne:
Srodki pieniq?-ne zgromadzone rv rvalucie polskiej: J7{)0:1

-

..._ (roclki pienie2ne zgromatizone lv walucie
..._ papiery- warto6ciowe: nie dotvczY

obcei: nie doll't'zt'

It.
I . I)orn o powierzchni: t 25,9 m2 . o wtuto(ci:

450 000 zl (wg

t

lu;negL; os;ltt'rtrtutitt

1

t)'tui prawny: rvsp1fulasnoit (malilefiska v'sptilnoit naj qt kov'et )

2. lvlieszkanie o powierzclni:

.. ...

m: t e dotyczy-,

nie dolyczy

4. lnne nienrchornoSci:

-

-

-

-

tlzialka zabuclowana wlv' tlomem jednorodzinnym
pou ic'rzchnia:

t)Q

7 nr2

cr wado(ci: Ia0 000 zl (v:14 u'lusnego oszacowa iQ)
m':{i qt ko\t' a)
ryrui pralvny: wspdl wlasnt:t|t (malzeitska t!'.rpo hxoft
udzia! l,'20 v, tlzialce stanowiqcej drogg doiazdoa'q da prtsesji
powierzchnia dziaiki: 382 lnl
wafiofa dzialki: ()k. 25000 (tlg v'la.rne grt o sza(o\r(t t1i o )
(nalzefiska v'spihtoib mttiql kott'tr )
rytr.rl prawny: wsp'htlusnoit
tLtlzial 1/20v'd:ialce starunriqcei drogg doiazclov'a do poretii
po r.r'ie rzc lut ia dtialki l)'t^ m
rvarloi6 dzialki: ok.80A00 zl (wg tt'lasnego oszacowaniat
tytul prawny: wspdlwldsnoit (mal1eriska wsprilnolt mai qtkawa)'
udzitl 1/20 ** dzialce sranowiqcej drogg dojazdowq do trxtte sii
porvicrz-chnia dzialki: JOJ m')
wafiosi dzialki: ok. 20000 (v'g tvlasnego oszdcoltjdnll).
q{ul prarvny: t'sp6lwlasnrtlt (ina!2efrsk(t wsp6lnoit nuiql ko\ro )

IIr.

*- nalezy podac liczbe iemilenirl udzialirrv: ttia tkt!.t'c:.r
eo.iaaam ua"iuty w sp6ikach handlo*,ych
u&ial6w w sp6be" nie dotyczy
udzialy te stanowiq pakiet wi gkszy
^i210%
urysokoSci: nie dtttvcz;
i- t"go tyt.,lu ori4gnalem(qlam) rv roku ubieglym doch6d w
tv.
posiaclam akcje r.v spolkach

hzrndlorvl'clt nale21'podai

liczl.re ierrlitctttrr

irkLlrl/i/(

ni( dottt:t
akcje te stanowi4 pakiet rvipks;ry n:iZ 1Oo;i' akcj i rv 1O]c;,
rv
wysokoSci: nie
Z tego lytul,., osi4gnalem(qlam)'r'l' roku ubiegiym doch6d

1/')/.r1:!

drttt't:t'

jcgo maiatku
mal2onek. z uyl4czeniem mienia przynaleiznego do
Nab.vlem(am)
'oi(nabyt m6jParistwa.
jcdnostek
santotzitdn
innej pairstwowel osoby prarvnei'
S[".r.t
""g:,1 ich zrviqzl6* lub oci komunaine1 osoby- pra-u'nej naslgp.jqc: ntie:ric- kt<irc podlcgalo
"J,qt
L,f]r"rij""g",
nlc r/oar'--i'
naleZy podai opis mienia i datE nabl''cia' od liogo:
zbyciu w drodze przetargu

-

vr.
1.

prawn4 i przedmiot dzialalnolci'1:
Prowadzq dzialalnoSe gospodarcz4'] (nale2y poda6 formq
nie dotYcz.v

-

osobi(cie nie drstl'cz.vwsp6lnie z innvmi osob^mi nie fu)t.vcz-t"
przych6d i docl.rod Ir' rv;-st)losct: ttit Lit)t\L:)
Z tego tyulu osiagnalem(qlam) rv roku ubiegl-vm

*****:

- wsp6lnie z imymi osabdmi nie tlotyczy
Z tego tytulu osi4gnqleni(glam) w roku ubiegiym doch6d

r.r,

wysoko$ci: nie

dot).cl.\,

VII.
L W sp6ikach handlowych

(nazwa, siedziba sp6lki): nie dotytzy
jestem cz-lorkiem zarz4tlu (od kiedy): nie dotyczy
jestem czJonkiem tzdy nadz.otczrl (od kiedy): nie daryc4,
czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedl): nie datyczy
-jeslem
Z tego tytulu osi4gn4lem(glam) r.v |oku ubieglym dochod rv wysokoSci: nie dots'c:1,

-

2. W sp6ldziehiach: nie dotycz)t
*-jeslem cz{onkiem zarz4du (od kiedy): nie dotycrr' jcstcm czlonkicm rad;' nadzor czcj' 1od kicdy): nie dotyc:),
jestem czlonkiem komisji rewiz.yjnej (oti kiedy): nie doryczy
Z tego tylulu osi4gndem(Qiam) rv roku ubieglym dochod w w1'soko$ci: nie dotucztt
3. W fundacjach prowadz4cych dzialalnoi6 gospo darcz4: nie dotl,tzy
czlonkiem zarz4clu (od kiedy): nie tlotyczy
-.iestem cz.lonkiem rady nadzorcz."ej (od kiedy): nie dotyczy
*-jestern
--^ jestem czlonkiem komisj i rerviryjnej (od kiedy): nie dotyczy
Z tego t;,tulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokoict:

VIII.

z tytulu

zatrudnienia
z podaniern kwot uzyskiwanych z ka2dego tltu{u:

Inne dochody osiqgane

uruowl

o

lub itmej dzialalno$ci

pracg v, okresie od dnia 01.01.2011 r. do dnia 31.10.2011

IX.
Skladniki mienia ruchomego

o

nie

\4'arto5ci powyzei

l0

olyc'2\'

ziuobkorve.j Iub z;qqu.

r.; 31 {ij1.l5 zl brutro

000 zkxych (rv przlpadku poiaztlol

niechanicznych nalezy poda6 markg, model i rok produkcji):
VOLKSWAGEN PASSAT VARIANT (KOMBD rok produkcii 20a2 r. - wspolwlasnoit (nalieitska
u'sp6lnoit maiqtkowa)

x.

T.obowiqzania pienig2ne o wadodci powyzej l0 000 zlotych, w tym zaci4gnigte kredyty i pozrczki
oraz warunki, na jakich zostaly udzielone (rvobec kogo, w zw'i4zku z jakirn zdarzcnicnr. u .jakicj
rvysokoSci):
llunk I'olska Kasa )pieki S.A.

Preferenc.yjny kretl.yt mieszkaniorr)t

na .s.finansowanie hudowy hudynktt mieszkalnego
kre<lytou'aniu do 2027 r., oprocentovranie znienne
ku ora kapitalu do splaty nu dzien

0 1.

: ot(:c:lt
.iednorodzinncgo) udzielory v 2][li r - okrts

z dopl{tlami do oprocenlottcmiu (v':ielv tsprilnic

I L 20 I 4

r.'

69 10
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Adrcs zanricszkania osol)y skladaiilct'j oslirtlczetrie:
ia nieruciromoici rrr nrlcnio:t1'ch \\ pLlnkcic

ll

czesct

.{ iiltifJs)l

1

:
4

Pou,yzszc olitviadczenic skladarl Srviadom)'(a). i2 na podstarvic art. 2ll
q'olnoicl
za poclanic nicplawd;' lub z-atajenic prar.vdl'grozi liara pozbawiL-rria

lllonie. dnia 20.1 1 .2011 r.
lInic' jsco$

oii,

dala)

I NicwlaScirve skreilic.
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liotlcksLL I'irtrrctLr
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Nie dotycz-v dzinialnoSci \['iw6rozej rv rolnictrvie rv zaklesie produkcji ro(hnnc.i i zu'ictz-gccl'
rl fomrie L zak:'esie gospoclarstrva rodzirmego.
r Nie dotyczy rad nadzorczl'cJr sp6ldzielni micszkaniouych
-r

