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OSWnDGZENIE
MAJATKoWE
radnegogminy
Uwaga:
1. Osoba skfadqiqga oiwiadczGnie obowiqzana iest do godnsgo z prasdq, starannegoi
zup€*negowypdnienia t3idej z nrbryh

2' Jeteli -poszczcg6lnerubryki nie znalduiqw konkFtnyrn prrypadku :astoso ania, nalety
wpba6.,niedotvczv".
3' o-loba skladqiqcaosfiriadczenieobor,eiqzana
jast okre6lic przynaleinosc poszczegdlnych
skladnikdw rqiqrkowvch, dgSodry i zobowiqzafi tro m4qt*u ortrebriegc i ir4qrru
obigtegomalicfskq wBp6lnosciqmajqtkowe.
4. O$wiadczonieo staniemajEtkowymdotyczymqiqtkuw kraju i za granic4.
5. Oswiadczenieo staoiemajqtkovymobejmqier6'rniet wierzytetnofr;ipiiniqtna
5. w czesciA cdwiadczsniaza$rartesqinformacjejawne,w czgscie za3 tnro'mac.;eniejavne
dotyczqceadresu namieszkaniaskladaiqcegooswiadczeniooraz miejsca p*6*nia
nieruchomoSci,

czqs6A
Ja ni2ejpodpisana,
WiesiawaElZbietaGrzegowska
zd. Merchut
oraznaz$'lsr@
rodowe)
urodzona(a)2g patdziemika 1960r., J5:?f;ffko
fenc,sta....
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po zspoznaniusie z praeFssami
u$awy z dnia g marcalggo r. o semorrqgziegrninny$ (Dz. u. z 2tlo1
r !r 142, poz. 1591 or€z z 2002 r_Nr2g, poz- 220, nr 62, poz. 55& l*i t t g,-poz"iX+, llr tSf, p"z
1271 i Nr 214, poz. 1806),zgodniez aft.24h tej ustawyoswiadczam,2e p6siadamwchod?qcew
skladmalzeriskiej
wsp6tnofctmajqtkowejtubstanowiqce
rir6.imalqtefoOiqbny:

Zasobypieniqzne:

- srcdkipieni€zne
zoromsdzone
w waluciepotskiej:156
107,07zl {slownie:sto piqddziesiqt
ee56
tysiecystosiedemi A7ltOOI
- Srodkipieniezne
zgromad"ons
w rraludeobcej:nieposiadam
- papiery
wartogciowe:
nieposiadam

nakwotq:
il.
1. Domo powierzchni:
205 m2,o wertoSci:
443 000.00pLN
tytul prawny:wsp6h,vlasnosd
2. Mieszkanie
o powierzchni:
62,89m2,o wsrto6ci:
10S000,00pLN

tytul prawny:wlasnos6
33,00m2,o wartosci:30 000,00PLN
Mieszranieo powierzchni:
tytul prawny:wlasnose
ro{ne:
3. Gosoodarstwo
1.97.00ha,lqki;powiezchnia:5.24.00ha
stawy,powierzchnia:
rodzajgospodarstwa:
o wanosci:130000,00PLN
rodzajzabudowy;brak
tytul pfawny:wlasn066.
Z tego tytulu osiqgnqlamw rcku ubieglymprzychddi dochddw wysokosoi:
PLN

3.600^N
ii

4" lnnenieruchomosci:
powieachnia:0,1140ha dziatkabudolvlana
i garazami
zabudowana
domemmieszkalnym
o wartosci:43 000,00PLN
tytul prawny:wlasn0sd
powierzqhnia:0,0872he dzia|/'t.a
letniskowazabudovranadornkiemdre$,nianymo powierzchni
32,60m'
o wartosci:90 000,00PLN
tytul prawny:wlasnoSc.
oowienchnia:0.0704ha dzialkaletniskowaniezebudowana
o wartosci:25 000.00PLN
tytul prawny:wlasnosf.
powierzchnia:
0,1700ha dzialkabudowlana
o wartoSci:
45 000.00PLN
tytul prawny:wlasnose.
powierzchnia:
0,1485ha dzialkabudowlans
o wartosci:35 000,00PLN
tytu+prawny:\,\rlasno56.
powierzchnia:
0,1568ha dzialkabudowlana
o wartoSci:38 000,00PLN
tytul prawny:wlasno56.
garazemmurowanym
powierzchnia:
wieczystezabudowana
w zabudowie
dzia{kauzytkowan_ie
22 mr
szeregowejo powierzchni
o wsrto6ci:18 000,00PLN
wieczyste
tytul prawny:wlasnose,uzytkowanie

t.
1. Posiadam udzialy w spolkach handlowychz udziakm gminnych os6b prawnych lub
ptzedsiqbiorc6w,
takieosoby- nalezypodadliczbei emitentaudzial6w:
w kt5rychuczeslniczq
Nie oosiadam

udzialyte stanowiqpakietwiqkszyniz 10 o/oudzial6ww sp6lce:
Z tego t utu osiqgnqlem{qlam)w roku ubieglymdochddw wysokoSci:

* nalezypoda6liczbqi emitentaudzial6w:.......
2. Posiadamudzialyw innychsp6lkachhandlowych

l tll?llilllY*: : -?::::::i:

z tesotytutu
osiqsnqtem(qram)
wroku
uri{'eslym
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1. Posiadam akcje w sp6tkach handlowych z udziafem gminnych os6b prewnych lub
przedsiqbiorc6w,
w kt6rychuczesiniczq
takieosoby- nalezypodadliczbQi emiteniaakcji:
Nieposiadam....

v

akcjete stanowiqpakietwigkszyniz 10 % akcjiw sp6lce:--*------Z tegotytuluosiqgnqlem(Elam)
w rokuubiegtm doch6dw wysokosci:.

- nalezy
2. Posiadam
akcjew innych
spdlkach
poda6
handlowych
liczbQ
iemitenta
akcji;.................
Nieposiadam......
Z tegotytuluosiqgnqlem(glam)
---'.-_..*__-___-w rokuubieglym
dochdd
w wysokosci:

v.
oo
ryabytam(nabylmdj malzonek,z wylqczeniemmieniapaynaleinegodo jego mejqtkuodrQbnego)
skarbu Pafstwa,innej pan$wowejosobyprawnej,jednosikisamorzqcuierytoriairiego,
ic,i zwilzr6w
lub od komunalnejosobypra\rr,nej
nestepuiqcemienie,kt6repodlegalozbyciuw dddze pzerargunalezypodadopismieniaidatq nabyca,od kogo:
Niedotyczy.._......_

vt.
gospodarczq
1. Prow€dzQ
dzialalnos6
(nalezypoda6formqprawnq
i przedmiot
dzia+alnoscD:
Niedotyczy......
"...
- osobiscie---- wsp6lnie
z innymiosobami
Z tegotytuluosiqgnqlem(qtam)
w rokuubieglympzych6di dochddw wysokosci:
2. zatzqdzam dzialalnosciqgospodarczqlub jestem przedsiawicielem,
pelnomocnikiem
takiej
dziatalnosci
(nalezypodacfomq prawnqi pftedmiotdzialatnosci):_........_.."......
Niedotyczy-........

- osoorsc|e
---**
- wsp6lnie
z innymiosobami
Z tegotytufuosiqgnqfiem(qtam)
w rokuubiegtymdoch6dw wysokosci:

vtt.
(naaffi, siedzibasp6tki):Nie dotyczy.-....
W sp6lkachhandlowych
-

jestem czlonkiemzarzqdu(od kiedy);

jestemczlonkiemradynadzorczej(odkiedy):
jestem czlonkiemkomisjirewizyjnej(od kiedy):

Z tegotytutuosiqgnqlem(qlam)
w rckuubieglym
doch6dw wysokosci:
vilt.
Innedochody
osiqgane
z tytutuzatrudnienis
lubinnejdzialalnosci
zarobkowej
lubzajee,z podaniem
kwotuzyskr'wanych
z kazdegotytutu:
renta- 19200,00
PLN

tx.
powyzej10.000zl (w przypadkupojazd6wmechan'tcznych
$kladnikimieniaruchomegoo,rvartosci
nalezypodadmafke,modeli rok produkcjD:
Skoda Fabia
2010
SuzukiGrandVitara 2009

x.
pieniQzne
Zobowiqzania
o wartoscipowyZej10.000zl, w tym zaciqgniete
kredytyi pozyczkioraz
warunki,
(wobeckogo,w zwiqzku
najakichzostalyudzielone
z jakimzderzeniem,
wjakiejwysokosci):
Nieposiadam

Powyisze ogwiadczenieskladam Swiadomy{a},i, na podstawieart. 233 S't Kodeksu kamego
za podanienieprawdylub ratajenie prawdygrozi kara pozbawieniawolno6ci.
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