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Grodziec, dnia 03,06.2015r
(miejScowość)

UwAGA:
1, osoba §kładająca oświadczenie olrowiąZanajcst do Zgodnego z prawdą stamnnego i zupelnego wypełnienia każdej

Z rubllk,
2, Jeźel] poszcżególne rubryki nie Znajdxją W konkret[ym przypadku Zastoso§alria, naieży Wpisać.,nie dotyczy".
3, osoba składająca ośwjadczenie obowiążanajest określić plzyna]cźność posżcZególnych składników majątkowych,

dochodós, i Zobos,iąZań do majątku odlębnego i majątku objęiego nra]żc]iską wspólnością inajątkową
4. oświadczenie majątkowe dotyczy majątku !V kaju j za granicą

5. oświadczenie majątkowe obejmuje również Wicl,żyte]ności pienięhrc,

6. W części A oświadczenia Zawane są infomucje jalvne, \\, części B Zaś iDfonnacje niejawne doryczące adresu
zanie§zkania skladaiąc€go oświadczenie oraz miej§ca położenia nieTuc]lomości,

CZESC A

Ja, niżej podpisany(a), Aleksandra Musiałowska z don,lu Dyc
(imiona i nazwisko oraz nażwisko rodowe)

urodzony(a) 30.] 2.1978r w Koninie
Urząd Gminy Grodziec- Skarbnik Gnriny Grodzicc

(miejSce Zatrudnjenia, sranowlsko lub fuŃcja)

po zapoznani u się z p rzepisami U sla\ły Z dni a 2 l sierpn ia 1 997 f, o og[aniczeniu prowadżen ia działalDości
gospodarczej plżez osoby pełniące t'unkcje publiczne (Dz, U, Nr 106, poz, 679, z ]998 r, Nr 1]3, poz,715 iNr
162,poz.l126,ż1999l,Nr49.poz,483,Z2000r,Nl26, poż.306 orazz2002l.Nr 113,poz,98,1iNr2l4,
poz. l806) oraz usta§T, z dnja 8 marca 1990r.osamorządziegminnym(Dz.U,z200]r,Nr142,poz, 1591oraz
z2002 r. Nf 23, poż.220, Nr 62, poz, 558, Nr 1 13, poz. 984, Nr l53, poż. l271 i Nr 214, poz, 1806), zgodnie z
afi, 24h tej usta\\y oświadczam, że posiadan wchodzące lv skład małżeńskiej *,spólności majątkowej lub

stanowiące mój nrajątęk odrębny:

I. Zasoby pieniężne:
środki pieniężne zgromadzone W Walucie po]skiej: ,1 500.00 Zl

- środki pienięZne zgromadzone rł, rł,alucie obcei: nic posiadanl
papiery wańościorł,e: nie posiadam na kwotę: nie dotyczy

ll.
1. Dom o powierzchnj: 60 mŻ, o Wartości| nie dotyczY tvtuł prawny| dzierżawa
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2. Mieszkanie o powierżchni: n]e pos]adam m,, o Wartości: nie dotyczy tytuł praWnY: nie dotyczY

3, Gospodarstwo rolne: dzielżawa o1,04,2012r]adWiga Dyc rodżajgospodarstwaI produkc]a roślinna ,

powierzchnia: grunty roLne- 3,69ha, la5 o,81 ha, udział 1/6 Ias W 1,66 ha,

o WartoŚci: nie dotvczv rodzaj żabudoWY: nie dotycży

tytuł praWny: dzielżaWa

Ztego tytułu osią8nąłem(ęłam) W roku ubiegłym prżychód i dochód W Wysokości: przvchód W kwocie

10 0O0,oo zł dochód W kwocie 7 00o,0O zl W tym dopłaty dIa roln]kóW z ARlMR 5 091,32 zł,

ln ne nIeruchomości:obora powierzchniai 50mż

o WartoŚci: nie dotyczy

tvtuł prawny: dzierżawa

III.
Posiadam udziały w spółkach haodlow},ch - należy podać iicżbę i emitenta udziałólv; nje posiadan

udzlaly te stanowią pakiet \\,iększy niź 10% udziałórł w spółce: nie aotyczy

Ziego tltułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegl,vm doohód *,wl,sokości: n;e do,1-c,y _.

Iv.
Posiadam akcje \Ą, spółkach handlorvych - nalezy podać liczbę i emitenta akcji: nie posiadan

akcje te staDowią pakiet \r,iększy niź 10% akcji w spółce: nie aotyczy

Z tego §lułu osiĘnąłcm(ęłam) lv roku ubiegłym dochód lł,wysokości: nle dotyczy

v.
Nabyłem(am) (nabył mój malzonek, z rłryłączeniem nienia przynależnego do jego lnajątku odrębnego)

od Skarbu Pństlł,a, irrnej państwowej osoby pramej, jednostelr samorząd tcrylorialnego, ich

zrł,iązków lub od komunalnej osoby pralvnej następuiape mienic, które podlegało zbyciu w drodze

przetargu - należy podać opis mienia i datę Dabycia,od kogo: nie nabylan

Vl.
1. Prowadżę działalność gospodarcząl'] (należy podać formę prawną i przedmiot dżiałalności): nie prowadzĘ

- osobiŚcie : nie prowadzę

W§pólnie z innymiosobami: nle prowadżę

Z te8o tytułu osiągnąłem(ęłam) W roku ubiegłVm przYchód ] dochód W WysokoŚci: nie dotYczy

2, Zarządzam dzialalnoścją gospodarczą lub jestem prżed§taWic]elem, pełnomocnikiem takiej działalności (naIeży

podaĆ formę prawną i przedmiot dżiałalnoŚcj):nje prowadzę

osobiŚcie: nie dotycży

- Wspólnie z innymi o50bami; nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąlem(ęłam) W roku ubieglym dochód W Wysokości: nie dotyczy

Vll.
1, W spółkach handlowYch (nażWa, siedziba spólki): n]e doiycży

- jestem cżłonkiem zarżądu (od kiedy)| n]e dotyczy

jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie doiycży
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- jestem członkiem komisji rewiżyjnej (od kiedy):ni€ dotyczy

Zte8o tyttlłu osią8nąlem(ęłam) W roku ubiegłym dochód W Wysokości: nie dotyczy

2. W spółdżielniachI nie dotyczy

jestem członkjem żarządu (od kiedy): nie dotyczy

, jestern członkiem rady nadżorczejl3] (od kiedy): nie dotyczy

- j-.stem czlonkiem komisji rewiuyjnej (od kiedy): nie dotYczy

Z te8o tytułu osią8nąłem(ęłam) W roku ubieglYm dochód W Wysokościi nie dotYczy

3, W fundacjach prowadzących cIżialalność 8o5podarczą: nie dotyczy

, jestem członkiem zarządu (od kiedy): nie jestem

jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):nie jestem

jestem członkiem komisji rewiżyjnej (od kiedy):nie jestem

Z tego tytułu o5iągnąłem(ęłam) W roku ubiegłym dochód W Wysokości: nie dotyczy

Vll1.1nnedochodyosiąganeŻtytlliuzatrudnienjalubinnejdŻiałalnościzarobkowejlubŻajęć,zpodaniemkwot
uzyskiwanych z kaŻdego tytulu: Wynaglodzenie że stosunku pracy od dn]a O1,01,Żol5r do 21 05,2015r - 23 043,61 zl,

lx. składniki mienia ruchornego o Wartości powyżej 10 oo0 żlotYch (w przypadkLr pojazdóW mechanicznvch

należy podać rnarkę, model i rok produkcji)| 5dmochód osobowY VW Poto 1,4 rok produkcii 2004

x. Zobowiązania pieniężne o Wańości powyżej 10 ooo złotych, W tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraż

warunki, na jakich zostaly udżielone (wobec kogo, w zwiążku ż jakim żdarzeniem, w jakiej wysokości): nie

cl,,
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Po*yzsze oświadczenie składam świadomy(a), ż rta podstawie arL 233 § l Kodeksr kanego za

podanie niepmwdy tub zalajenie prawdy groż kam pońawienia wolno&i_

Grodziec dnia 03.06.2015 roku
(mi€i§cowość, data)

u] Niewłaścirve skeślić,
i2i Nie doryczy działa]ności \Dtwórcz€j w rolnictwie w Zakesie produkcji roś]innej i zwierzęcej, w formie i
zakesie gospodarstwa rodzinnego.

13| Nie {:totyczy rad nadzorczych spóldzi€lni mieszkaniowych.


