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Grodziec. dnia 25.04.2014 r,
(miejscowośĆ)

Uwaga:

1. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego
wypełnienia każdej z rubryk,

2. JÓŹeli poszczególńe ruury*i nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać
"nie dotyczy".

3. osoba 
-składająca 

oświadczenie obowiązana jest określić przynależnoŚĆ poszczególnych
składników malątxowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego
maźeńską wspól nością majątkową.

4. Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju iza granicą,
5. oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelności pienięŻne.
6. W części A oświadczenia zawańe są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne

dotycŻące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia
nieruchomości.

czĘŚc A

Ja, nizej podpisany(a), Agata Maria Róża[:J3jJ3#Hj3}9 rodowe Różańska

urodzony(a) 12.91.1967 r. w Koninie

ZespółSzkółwGrodźcu nauczycielka, l

(migjsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r, o samoządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr-142,poz.1591orbzz2oO2r,Nr23,poz.22O,Nr62,poz,55B,Nr113,poz.984,Nr153,paz.1271 iNr214,
poz. "1806), zgodnie z ań.. 24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małzeńskiej
wspólności majątkowej lub stanowiące moj majątek odrębny:

l.

Zasoby pieniężne:

- środki pienięzne zgromadzone w walucie potskiej: 12 tysięcy,,

- środki pienięzne zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy

- papiery wańościowe: nie dotyczy ". ...

na kwotę...
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ll.

1. Dom o powierzchni 100 m2, o wańości: 100 tysięcy złotych

§ltuł prawny: współwłasność w Ył dziedziczona po ojcu

2, Mieszkanie o powierzchni: 42,18 m2, o wańości 80 tysięcy złotych

tytuł prawny:własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu

3. Gospodarstwo rolne:

rodĄ gospodarstwa: nie dotyczy

powierzchnia: nie dotyczy

o wańości: nie dotyczy

rodzaizabudowy: nie dotyczy

tytuł prawny: nie dotyczy

Z tego Ęltułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychod idochód w wysokości, nie dotyczy

4. lnne nieruchomości:

powierzchnia: działka o powiezchni21 arów pod domem,

o wańości: 20 tysięcy

tytuł prawny: współwłasnośó w 1l4 dziedziczona po ojcu

Posiadam udziały w społkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorcow,

w których uczestniczątakie osoby _ należy podać liczbę i emitenta udziałow: nie dotyczy

udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w społce: nie doĘczy

lll.
1,

ztegotytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

2. Posiadam udziały w innych spółkach hand|owych - nalezy podaó liczbę i emitenta udziałow:

nie dotyczy

ztegotytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochod w wysokości: nie dotyczy

lV.

1. posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorcow,

w których uczestniczą takie osoby _ naleźy podać liczbę i emitenta udziałów: nie dotyczy

akcje te stanowią pakiet większy niż ffi% akcji w społce: nie doĘczy

z tego tytułu osiąnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy
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2, posiadam akcje w innych spółkach handlowych - należy podac liczbę i emitenta akcji: nie dotYczY

Z iego tytułu osiąnąłemięłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy ,,, ",

V.

Nabyłem(am) {nabył mój maźonek, z wyłącz§niem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego)

od Skarbu państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samoządu terYtorialnego, ich związkow lub

od kornunalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze Przetargu - nalezY

podać opis mienia idatę nabycia, od kogo: nie doĘczy

Vl-

1 . prowactzę działa|nośó gospodarczą (należy podąś f9rnrę prawną i przedmiot działalnoŚci): nie doĘczY

Z tego.tytułu osiągnąłem($am) w roku ubiegłym przychód i dochód.w wysokości:

2. Zarządzam działalnościągospodarcząlub jestem pzedstawicie|em, pełnomocnikiem taklejdziałalnoŚci
(naleŹy podać.formę prawną i prze{miot działalności): nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąlem(ęłam) w roku ubiegĘrn dochód w wysokościi ....,.,._...," ,,,.,.,,....,."i."

Vll.

W spółkach handlowyclt (nazwa, siedziba społki): nie dotyćzy

Z tego tyłułu osiagnąłem{ęłąm) w roku ubiegĘm dochod w wysokości: .:,,.,...,...,.,,.,":":""""""""",:"",:""""
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Vlll.

lnne dochody osiągane z ĄĄułu zatrudnienia łub innej działalności zarobkowej tub zajęc, z Podaniem kwot

uzyskiwanych z każdego tytułu:

wynagrodz enie zĘtuhu pracy w Zespole §zkół w Grodźcu za okres 01.01.2$13 r.-31.12.2013 r.

7387t,77 zł,

działalność wykonywana osobiście, o której moł-a w art.1,3 ustaw1, (1nl Ęm umowy o dzieło i
, -] '-,- : j,:. ], 1, ",' ',",-

zlecenia) ż973,03 zł,

dieta radnej za okres od 01.01.2s1,3 r. da 31,.12.2013 r. 556CI zł

lx.

Składniki mienia ruchomego o wartości powyzej 10"000 złot}lpi1 (w przypadku pojazdow mechanicznych

należy podac markę, model i rok produkcji): samochód osobowy markiToyota Yaris rocznik 2010

x.

zobowiązania pienięźne o wańości powyzej 10.000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz

warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w zw.iązku z jakimzdarzeniem, w jakiei vlYsokoŚci):

kredyt samochodowy w wy§okości 15 tysięcy na 3 lata zaciągnięty w Toyota Bank w 2O11 r, na zakuP i

samochodu osobowego Toyota Yaris.- do spłaty pozostało: l505,4g złotych, i]

pożyczki {0 tysięcy złotych zZakładowego Funduszu Mibszkaniowego na rernont {omu, czas sPłatY 
]:.j

3 lata (maj 2013-ma! 2016) - do spłaty pozostało: 7700 złotych, :r
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powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie

nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.

Grodziec. 25.04.201 4 r.
(mieis'cowośó, data) Ędk,$drł,fł{p


