
Uwagai

'r. osoba składająca oświadczenie obowiązana jesł do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego
Wypełnienia każdej z rubryk,

z. JÓŹe'|i poszczełótńe rubiki nie znajdują w konkletnym przypadku zastosowania, należy wpisaó
"nie dotyczy".

3. osoba lkńdająca oświadczenie obowiązana jest określić pżynależność poszczególnyoh
składników m;jetkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i mająiku objętego
maĘeńską wspólnością maiątkową,

4. oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą.
5. oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wieżytelnościpjeniężne,
6, W części A oświaalcżeni;'zaw;ńe są informacje iawne, w cżęści B zaś informac.ie diejawne

dotyc;ące adresu zamieszkania Śkładaiącego oświadczenie oraz miejsca położenia
nieruchomości.

Grodziec, dnia'19.12.2014 l.

czEść A

Ja a żei podpisalyla), Agata Maria Różanska. nazwisko rodowe Różańska
oJ" ,. ł +orcdoi,)

Urodzony(a) 12.0'l.r967 r. w Koninie

zespół szków Grodźcu nauczycielka,
(mieF.ezłrudńenń sianowiskó ńiuŃcla)

po Zapoznaniu sję z przepisami ustawy z dnia 8 malca 199o r, o samożądzie gminnyrn (Dz, U. ż 2001 r, Nr

142, Óoz. 1591 orŹz Żzoóz r. Nr zs, póz. 22o, Nr 62, poz, 558, Nr 1 13, poz, 9B4, Nl 153, poz, 1271 i Nr 214
por,'laoo;, zgodnie z ań, 24h tej lrstawy oświadĆzam, że posiadam Wchodzące W skład małżeńskej
Wspólności rnajątkowej lub stanowiące rnój majątek odrębny:

l.

Zasooy p:eniężne

, środki pieniężne zglomadzone W Walucie polskiej: 8500zł,,,,,.,,,.,,,.,,,

środki pieniężne żgromadzone W Walucie obcej: nie dotyczy .,..,,,,,,,,

pap]ery Wańościowe: nie dotyczy,,, ,.,

na kwotę,
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ll.

1, Dom o powierzchni 1oo m', o Wańości: 1oo tysięcy złotych
tytuł prawny: współwłasność w yl dżiedzicżońa po ojcu

2. l\lieszkanie o powierżchni: 42,18 m2 o Wartości 80 tysięcy ztotych
tytuł prawny: własnościowe spółdzielcże prawo do lokalu

3, Gospodarsiwo lolne:

lodżaj gospodarstwai gospodarstwo o9ólnorolne
powierzchnia: 1,42 ha

o Wańości] 16 tysięcy
rcdzaj żahudawy: nie dotyczy
tytuł plawny: dzieżawa
Z tego tytułu osiągnęłam W rokLr ubieg]yrn prżychód i dochód W Wysokości: nie osiągnęłam , dzieźawa

od 02,10.2014 l.

4, lnne n]eruchomoścj:

powierżchnia:działka o powierzchni21 a.ów pod domem,
o wa.toŚci: 20 ty§ięćy

iyt!ł prawny: Współwłasność w 1/4 dziedzicżona po ojcu.

lll.
1 , Posiadam udz ały W spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiolcóW,

W których uczestn ]czą ta k ie osoby - należy podać liczbę iemitenta udżiałóW: nie dotycży

L]działy ie stanowią pakiet Większy niż 1o% udziałóW W spółce: nic dotyczy

Z lego tytułu osią9nąłem w roku t]bległym dochód W Wysokości] nie dotycży

2. Posiadam udzlały W innych spółkach handlowych _ należy podać |iczbę ]emitenta udziałów:
nie dotyczy

Z tego tytułu os]ągnąem W roku lbiegłym dochód W Wysokości: nie dotyczy

1, Posiadam akcje W spółkach

W których uczestn lczą takre

handlowych z udżiałern gmjnnych osób plawnych

osoby _ na]eźy podać licżbę i ernitenta udzjałóW

lub przedsiębiorcóW,

nie dotyczy

akc]e te stanowią pakiet W]ęksży niz 1o% akcji W spółce: Die dotycży

Z tego tytułu osiągnąłern W loku !bieg]ym dochód W Wysokości: nie dotyczy

Ł
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2. Posiadam akcje W innych spc}łkach handlowych należy podać liczbę i emitenla akcjj: nie dotycży

Nabyłern(am) (nabył mój małżonek, z Wyłączeniem mienia pżynależnego do jego majątku odrębnego)

od skarbU Państwa innej państwowej osoby prawnej, jednostek samożąd! terytoria]nego, ich związkóW lub

od komunalnej osoby plawną następujące rnienie które podlegało zbyciu W drodze przetargu _ naeży
podać opis rnienia i datę nabycia, od kogo: nie dotycz}'

1 Prowadżę dZ]ałalność gospodarczą (należy podać formę prawną i przedmiot działalności): nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem W roku ubiegłym dochód W W}sokości: nie dolyczy -...-..-..-------.---,..,. .

- osobiście

- wspó nie Z innyrnl osobanri

Z tego tyiułu osiągnąłern W roku ubiegłym pż ychód i dochód W Wysokości:

2. zalządzam dzialalnością gospodarczą lub jestem prżedstawicielern, pełnomocnikiem takiej działalności
(na|eży podać formę prawną i pżedmioi działalności): nie dotyczy

osobiście

- Wspólnie ż innyrni osobami

Z tego tytuł] osiągnąłern w roku ubieglym dochód w Wysokoścr:

Vll.

W społkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): nie dotyczy

-jestem członkiem zarządu (od kiedy):

jesiem członkiem rady nadzolczej (od kiedy):

Z iego tytułu osrą9nąłem(ęłam) W roku ubiegłym dochód w Wysokości:
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Vlll.

lnne dochody osiągane z tytułu zatludnienia lub innej działalności zalobkowej lub zajęc, z podaniem kwot

użyskiwanych z każdego tytułu:

}vynagrodzerrie ż tytułu pr.cy w Zcśpolc Szkół w Grodźcu za okres 01.01.20l4 r.-0I.I2.20I1 r,

76.535,06 zł brutto,

działalność §rykon].rvana osobiście, o której mowa w art.l3 ustawy (w tym umorły o dzieło

i zreceni^) 24oo zl,

dieta radnej za okres od 01.01.2014 r. do 01.12.ż014 ł. 1300 zł

lx,

sk]adniki mienia ruchornego o Wańości powyżej 10,000 złotych (W pżypadku pojazdóW mechan]cznych

należy podać markę, model 1 rok produkcji): samochód osobowy marki Toyota Yaris locznik 2010

x.

Zobowiązania pieniężne o Wańości powyzej 10,000 złoiych, W tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz

Warunki, na jakich zostały udzielone (Wobec kogo, W związku zjakim zdaęeniem, W jak]e] Wysokoścl)]

kredyt samochodowy w wysokości 15 tysięcy na 3 lata zaciągnięty W Toyota Bank W 2011 r. na zakup

samochod! osobowego Toyota Yańs -spłacony w marcu 20'l4,

pożyczka {o tysięcy złotych z zakładowego Fundusżu Mieszkaniowego na remont domu, czas spłały

3 lata (maj 2013-maj 2016) - do spłaty pozostało: 4460 złotych.
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c2Ę§ć B

PoWyżsZe ŃWiadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie ań.233 § 1 Kodeksu karnego za podanie
nieprawdy lub zatajenie prawdy grozikara poŻÓawienia Wolności,

Glodziea. 19.12.201Ą r
{miqsi!fuśL dab| i*rłLr,


