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1. osoba składająca oświadcżenie obowiążana ieś do zgodnego z praMą, starannego i zupełnego
wpełnienia każdej z rubryk.

2, Jeżeli pąszczególne rubryki nie znaidują w konkretnym przypadku żasłosowania, należy wpisać "!Ddotvczv",

3. osoba sldadaląca oświadczenie obowiąana ie§ł określić przynalożność poszcżególnych skladnikóW
majątkowych, dochodów i żobowiązań do maiątku odĘbnego i maiąlku objętego małźeńską
Wspólnością majątkową.

4. oświadczenie o stanie maiąlkowym dotyczy majątku w kraiu i ża granicą,

5. ośWiadczenie o stanio majątkowym obeimuie równieź wierżytelności pieniężne.

6. W części A oświadcżenia żawańe są informacie jawne, w części B zaś informacjo niejawne dotycżące
adrcsu zamieszkania składającego ośMadczenie oraz miejsca położenia niefuchomości.

czĘśc A

Ja n zej podp sany(a), :.!']..G.]i]|,!T]i, BEATA .]aKlIBoWsRA żd. Bł,AcHoWTcZ
(]rniona nazwisko óraż nazw§ko rodowe)

u.odZOny(a) 13.11.1983r. !,lE !i ŁocŁĄI,JIiLl

BIURo RAcEUNKolńiE Jo3NNA PoDSADNA - REFERENT Ds. I{ADR T Pł,Ac

soŁTYs - ąĄDNA
(miejsce zalrudnienia, 5ianowisko IL]b iunkcja)

po zapaznan]u się ż plżep sam usiawy z dnia 8 marca 1990 r o sarnożadzie gm nnyrn |Dz U. z 2au l N. 142,
poz 1591 oŻz z 2aa2 r Nl23 poz,220 Nl62 poż 558 Nr113 poz 984 Nr153, paż 1271 Nl214, paz.
1806) zgodnie z arl. 2Ąh lq ustawy ośWiadczam, że pos adam Wchodżące W skład małżeńskiej Wspó nośc]
majatkowe] |ub stanowiace mó] nrajajek odrębny

l.

Za§oby pi:niężre:

- środki pieniężne zgromadzone W Walucie polskiej: :o llL],1.;i

- środki pieniężne zgromadzone W Walucie obcej: :lrr r,lr,,lzl.

, papiery WańoŚciowe; \;l- -|]af']',_.:1

na kwolę:
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ll.

1. Dom o powierzchni NIE ,oTYCZY m -, o Waftoso:

tytuł prawny:

2, [lieszkanie o powierżchni; 
,.,..,,,,..,,,,,l:_.,,,.ł,._..T ]. _zj m 2, o Wartoścj:

lytuł prawny:

3, Gospodarstwo rolne]

rodzaj gospodarstwa],l]lL.,|9:!;!.1:

o Wańości:
, powieżchniaI

rodzajzabudowy:

t}łuł prawny

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) W roku Ubiegłm przychód i dochód W Wysokości,

4, ]nne nieruchomości:
powierzchnia: lila I aTY._] ż ],

o Wartości:

tytuł prawny:

lI
1, Posiadam udziały W społkach handlowych z udżiałem gminnych osób prawnych lub

prżedsiębiorcóW, W których uczestnicza lakie osoby - należy podac liczbe iemitenla udziałóW:

li. :] il ]rl:a' l

udżiały te stanowią pakiet Większy niż 10% udziałóW W spółce:

Z lego tytułu osiągnąłem(gam) W roku ubiegłym dochód W Wy§okości|

2. Posiadam udziały W innych społkach handlowych - naleźy podać liczbę iemitenta udz]ałóW:

l.iIil j!,]]r Z,]

Ż ,;Ó;tyl";"';;;";";."-re,".i 
" 

iołu un,"órv, oo""oo" *,,.oioś",,

M.
1, Posiadam akcje W spółkach handlowych z udz]ałem grn]nnych osób prawnych lub

pżedsiębioróW, W których uczestniczą takie osoby - należy podać liczbę i emitenta akcji:

NIE DOTYCZY
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akcje te §tanowią pakiet Większy niż 10% akcji W spółce:

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam)W roku ubiegłym dochód W Wysokości;

2, Posiadam akcje w innych spółkach handlowych * naleźy podac liczbę i emitenta akcji:

] -- -, -- ,,,,, ,,,,,,,,,,,,,

Nabyłem(am) (nabył mój maźonek, z Wyłączeniem mienia p.Zynależnego do jego majątku
odrębnego)od skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorzadu
teMorialnego, ch związkóW lub od komunalnejosoby prawnej następujące mienie, które
podlegało zbyciu W drodze przetargu - należy podać opis mienia i datę nabycla, od kogo:
..-.'''''''-'''''''''

1, Prowadzę działalnośc gospodalczą (należy podać formę prawną i przedmiot działalnośc])

]]iF i]aT],a]ż]

-osobiście:

vI.

-Wspólnie z innymi osobami;

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) W roku ubiegłym pzychód i dochód W Wysokości|

2. zażądzam dz]ała|nościa gospodarczą lub jestem przedstawic]elem pełnomocnikiem takiej
działa]ności (należy podac forn ę prawną i przedmiot działa]ności):

,osobiście,

-Wspólnie z innymi osobami:

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) W roku ubiegłym pżychód i dochód WWysokośd:
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V|l.

W społkach handlowych (nazwa, siedziba §pdki): Nrn ootyczY

-je§lem członkiem zażądu (od kiedy):

-jestem czł]nkiem rady nadzorczej (od kiedy):

-jeśem człcnkiem komisji rewizyjnej (od kiedy)]

Z tego tńułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód W Wysokości;

W,
lnne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub ]nnej działalności zarobkowe] lub zajęć, z podaniem

kwot uzyskiwanych z każdego tytułu]

_ I oBYWATELsKlcH 2 354,00 DIETĄ SOłTYSA 2 800|00 DIETA RA'NEGo 5 900,00

BTURo &ĄclluNKoliE JoaNllA PoDsalNĄ 23471,39

D(

Składniki mienia ruchomego o Wańości powyżej 10 000 złotych (W plzypadku pojazdóW

mechanicznych należy podac markę model irok produkcji): -;]l,i:.]".", lji]i! i !U!'I!|. 2_-a4

,ył_Z-D_+,,,,3_,,-?,9,,0_,5-,,.,,,ry§p--ó-i.l,_in§.ł-o-§-ć-,,3.,-ę-ł--ż-9ł9-ł,,9

x
Zobowiazania pieniężne o Wańośc! powyżej 10 000 złotych, W tym zaciągnięte kredyty i pożyczki

oraz warunki, na jakich zosiały Udzielon€ (Wobec kogo, W związku z jakim zdażeniem, W jakiej

v!rysokoŚci): rIa i!.]ra::]
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Pow!ższe oś\iadczenre Składam n\,ladonlr(r), iZ na podstaR]e arl ::]] rl ] KodeksLl tan]eso ża poddlre nlepra\łd!
]ub żata]enle FrewĄ grozi kara pozbaqr]cnia \\o]ności

GRABotno KRóLEWSKIE 26. aĄ.zala
(miejścowość, data)
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