
oŚWnDczENtE MAJĄTKoWE
radnego gminy

?,i3,_&ię,"3, 
dni" 27,04,20,15 r,

Uwaga:

1. osoba składa,iąca oświadcżenie obowiążana jest do zgodnego ż prawdą starannego i żupełnego
wypełnlenia każdej z rubryk.

2. Jeżeli poszcz€gólhe rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku żastosowania, na|eży wpisać
"ni€dotyczy".

3. osoba składająca ośwladczenie obowiązana jest określić prżynaleźność poszczególnych
składnikóW malątkowych, dochodów lzobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego
małżeńską wspólnością majątkową

4. oświadczeni€ o stanie majątkowym dotycży majątku W kraju i ża granicą
5. oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wieżytelności pieniężne.
6, W części A oświadczenia zawańe są lnformacje iawne, w części B żaś inrormacje nie.iawne

dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia
nieruchomości,

czĘśó A

Ja, niżej podpisany(a), Asata 
t1?.r"i1 

Różańska. nazwisko rodowe Różańska

urodzony(a) 12,01,1967 .. w Konlnie

zespoł szkół w Grodźcu nauczycielka,
(ń ejs€atudnefia, *mwsko]Ubfunk ]a)

po żapoznaniu się z przepisami usiawy z dnia 8 marca 1990 r, o samoiądzie gminnym (Dz. tJ, z 2001 r, Nr
142. poz. 1591 oraz z 2002 r- Nr 23. poz.220, Nl 62, poz. 558. Nr ,113, poz, 984, Nr 153, poz.lzj1 i Nl214
poż, 1806), Zgodnie Z ań. 24h tej ustawy ośWiadczam, że posjadam wchodzące W skład małżeńskiej
Wspólności majątkowej lLrb §tanowiące mój mająlek odrębny:

l,

zasoby pieniężne:

- środki pieniężne zgromadzone W walucie polskieji 8900 zł

- środki pieniężne żgromadzone W walucie obcej: nie dotyczy ,..,.,..,,..

- papiery Wańościowe: nie dotyczy,.,,,,,,,,,,,,,,,



ll.

1,

2

Dom o powierżchni10o m2, o wańości: 'l o0 tysięcy złotych

tylt]| pfawny: współwłasnosć w % dżiedzjczona po ojcu

Mieszkanie o powierżchni: Ą2}8 rn2, o Wańości 80 tysięcy złotych

MUł prawny: własnościowe społdzielcze prawo do lokalu

3, Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarctwai 9ospodarstwo ogólnorolne
powierzchnia: 1 ,42 ha

o wańości: 16 tysięcy
rodżaj zabudowy: nie dotyczy

tytuł prawny: dżieżawa
Z iego tyiułu osiągnęłam w roku Ubieglym przychód i dochód

od 02.t0.2014 r.

4, lnne nieruchomości:

powierzchnia: działka o powierżchni 21 arów pod domem,

o WańoŚci: 20 tysięcy

Muł pEwny: współwłasność w 1/4 dziedżiczona po ojcu.

W wysokości, nle osiągnęłam - dzieżawa

lll,
1 , Posiadam udzialy w społkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub prżedsiębiorcóW,

W których Uczestniczątakie osoby - należy podać liczbę iemitenta UdziałóW: nie dotyczy

udzialy le stanowiąpakiet Większy niż 10% udziałóW W społce| nie dotyczy

Z tego i},luł,] osiągnąłem w roku ubiegłym dochód WWysokości: nie dotyczy

2. Posiadam UdziałyW innych społkach handlowych - należy podać liczbę iemitenia Udziałow:

z tego tytułu o§iągnąłem W roku ubiegłym dochód W wysokości: nie dotyczy , - , , - , , , , ,... , , . ,. - ,. , , - ,. ,,

1, Posiadam akcje W spółkach handlowych z Udziałem 9minnych osób prawnych

W których uczeslniczątakie osoby - należy podać liczbę j emitenta UdziałóW|

lUb pżedsięblorcóW,

nie dotyczy

akcje te stanowią pakiei większy niż 10% akcji W spółce: nie dotyczy

Z tego ilułu osiąnąłem w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotycży

fru



I

Nab}lem(am) (nabyi mój mażonek, z Wyłącżeniem mienia prżynależnego do jego majątku odrębnegoJ

od skaóU Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednosiek samoęądu terytorialnego, ich zwiążkóW lub

od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, któle podlegało zbyciu W drodze przetargu - należy

podać opis mienia i datę nabycia, od kogo: nie dotycą .,..,.,....

1, Prowadze działalność gospodarczą (należy podać folmę prawną i pęedmioi działalności): nie dotyczy

- osobiście

- Wspóln e z irnyni osobami ..,,,.,,,.,,,.,,,,,,,,,,,,,,

z tego błułU osiąnąłem W roku ubiegłym prżychód i dochód W Wysokośc]: .,,,,,..,,-..,.,,,,,.,,-.,-.,,-

2. zaęądzam dziala|naścią gospod3rcżą lubjestem pżedsiawicielem, pełnomocnikiem takiej dz]ałalności
(należy podać formę prawną i pęedmiot działalności): nie dolyczy

- osobiście

2, Posiadam akcje w innych spółkaci] handlowych - na|eży podać liczbe iemilenta akcji: hie dotyćzy

Z tego tytułu osiągnąłem W roku ubjegłym dochód W Wysokości:

Z iego tytułu osiągnąłem w roku łrbiegłym dochód W Wysokościi nie dotycźy .., -.-,.,,.,-..,,.,,,,,,,,,,.

Vll.

W społkach handlowych (nażWa, siedziba spółkj): nie dotyczy

- jesiern czIonl,|em żaęądU (od kiedy)]

-jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy)j __,,,,..,,.,_,,,,.,,..,,--.,,,..,,

Z tego MułU osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłyrn dochód W Wysokości:

U)



\

Vlll.

lnnedochodyosiąganeztlułUzairudnienialubinnejdŻiałalnościzarobkowejlubZajęć'zpodaniemkwot
tlzyskiwanych ż każdego tytułU:

wyDagrodzenie z tytulu pracy w Zespole Szkó} w Grodźcu za okreś 01.01,2014 r,-01,12,2014 r,

77.149,86 zł brutto,

alziałalność Wykon}rłana osobiście, o której mowa rł art.13 uśtawy (Tv tym umoły o dzielo

i żlecenia) 5261,49 zł,

dieta radnej za okres od 01.01,2014 r. do 01.12.2014 r.3700 zł

lx.

składniki mienia ruchomego o wańości powyżej 10.ooo złotych (W plzypadku pojazdóW mechaniczBych

naleł podaó markę, model i rok produkcji): samochód osobowy marki Toyota Yaris rocznik 2010

x,

Zobowiązania pieniężTle o wańości pow}żej 1o.oo0 złoiych, W iym żaciąnięte kred},iy i pożyczki oraż

warunki, na jakich zosiały udzielone (wobec kogo, w związku z jakjm zdarzenlem, W jakiej Wysokości):

krodyt §amochodowy w wysokości 
'5 

tysięcy na 3 lata zactągnięty w Toyota Bank w 20l1 r, na zalup

samochodu osobowego Toyoia Yaris - spłacony w marcu 2014,

pożyczka l0 tysięcy złotych z zakładowego Fuhduszu Mie§zkaniowego na remont domu, czaś spłaly

3 lała (maj 2013-maj 20l6) - do spłaty pożostało: 4460 złotych,



czĘŚĆ B

powvżsże oświadczenie składam swiadomy(a), iz na podstawie ań,233 § 1 kodeksu karnego za podanie

"i"oi"rov 
ńl,iią""i" prawdy 9,ożi xala pozbawlen'a wo'nośc:

GlodAec,27 .a4.2015 l
lmeisdo* dala)

'Tźłoeła"
il.J ' śó >ó,fu\§tD-


