
ośWADczENlE MAJĄTKoWE
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lMsżczonów, dnia 22.05.2017 r
(ń*i3.Ndć)

1, osoba sklad.jąca oświadcż.nlo obovlązana]eśl do zgodnego z

ie najdują w konkrehyń pżypadku a9tos.Mnń, naleł wplsać ,,nl6 dotv_

3, ośoba 3kl.d.jąca ośwladczenl€ obowląanaJeśl.keŚlJó pżyna]głnośó Poemgólny.h .Kadńków n4ąi
do n4ąlku odĘbnego i maiątku objęte§o ńaEońską GpólnŃcią ma,

4, ośMad.żenie mająlkowe dolyży mająlkuwkBjU izr gBnicą,

5, ośwhd*nl. ńajątkoM ob6lmui. lóMlarwl.żyt€lnoŚcl plenlęŻne.

6, W ąęŚcl A ŃMadozenla zawańg są hlomacje ]awn€, w częścl B żaś hlomacie nlejawne do!y.żą.e adrc,
§ u za mlegkan la 3 klad aląoeqo ośwlad denie o fu m ie]sca polożen ia n ie ruch ońośćl,

Ja, nżejpodpsany(a) Malgozala Jadwiga Kżeśńak żd Ga ńska

!fudżońy{a) r1 09 ]963 W Mśzczónowie

UPąd M e]śk w M9.doiowe G]ówny spec]ólisla
lneis@4fdi.na,n 9Wło ófu .jł

1997 l o oqranczenu póMd2eńia duialahoś.i 90,
spodarczej pżez osoby pelnące funkcje pub czie (Dz U, Nr 106 poz 679, z ]993 l
poż ]]26 21999l Nl49 póz.433.ż2000r Nr26,poz.3060 N.2l4 poz1306]ol3z

o samouądzie gmrnnym (Dz
po. 220 M 62 poz 553 Nl l]3 poz 9a4 Nl ]53 poz ]27] Nl2l4, poż 1306), zgodne z an 2ah ld] !śaW}

WchodżąB w §kład małż6ński.] vspó no§ci ma'ąlkowe, |ub ł.ŃWń€ mo] majabk

l,

_środk]pen ężnsgromdzona WWallcie pol§k ej 51000 PLN
_śmdkipeiiężneq.ońódżóńewWaluceob@j: 934EURo

pap ery wańośc]owe nie doiy?y

ll,

] Domopoweżchni:]45m?,ówańóśc 250 000 PLN 9tul pEvny wspólwasnośc malżeńska

2 i\,1eszkanie o poweżchn] 4356 i4531 m? o wadośc ]3o00o PLN i232]70 PLN lylul pleny

rcdza] gospodarstwa nie doiyczy poweż.hnia: ne doiyczy

rod.a] zabudowy: nie dolyey

z lego iyiułu osągnąlem(ęłam) w roku ubeglym pżydhód idóćhódwwysokości: n€ dotyży



7 pov] ezchn a 1535m2 5511m2

ówańDśc:30 720 PLN 275 550 PLN

lytu] pcwnyj wspólv]asność malżeńska

lll,
posiadam udzaływspólkaćh liandów}ch należy podać żbę i€milenla udziałów

udż]aly ie sianowią pakiet Więksży n]ż 10% Udziałów W sŃbe: n e doiyczy

ż 1e9o lylułu o5]ąg nąlem (ęła m) w roku ubieglym dóćhód w Wysokości n€ doly€y

póśiadam akc]ewspólkach handlówych na eży podać]cżbę emtenta akcji:

akc]€ le ślańów]ą pakiet \y ększy niż 10% akcjiw spólce nie dólyży
Z legolylułU osjąg nąlem( +a m) W lóku !begłym dochódwwy$kóśó: nje dotyPy

N6b,len,a-, ,1"o,1 -oi rażo,e' regó do ,eqo raląltL Ńrcorego, od skar
bL Pa'9Na ,le| Da'5lłołe ośoor pa,l1 _eolosle< saToż i.| eicirM Lo od.o_
aJ ale, osoov p,cł,e rdrept a6 n,e1,-, doĘ podleg.ó zolc l ł dtoze p?e€lqL ralezy poda. op,r
menadalęnab!.aodloqon]€d011.Źv

1PrcWadzędżial3nośćgospodarczą'(należypodacfomęprawną]puedmotdz.ł9noścD:UługiPlo]eklfuo

wspó niez nnym osobań ne dotyczy

ż lego lylułu os ą9 n ąłem(ęłań ) W .oku ub €qlym pżychód i dochód w wysokóści pżychód 23,5 50 oo PLN

2 zażąiam dziabrnoścą gospoda.żą Ub ,e§lem pżedslaw]c]eleń pełnomocnikiem lakej działa nośc
(na eży podać lólńę p.awną i pż€dń ól dz a]alnoś.D nie dotyży

ośObŚcenedo§,czy

wśpólnez nnyn ośobań ne dol}czy

ż Ie9o iyluł! ósiąg nąleml ęłań) W ro kU ubiegiymdóóhód W Wysokości] n e dólyćży

] WsŃlkach h3ndlowych (nażwa śiedz ba spó]k )] n e dotyczy

]eslem.złońkiemzatrądu (od kiedy) n e doiyoy
_]estem żłónkem €dy nadźorczej(od kiedr] ńe dolycy

- jesle m e]on k em kóm 9r rewizyin 9 1od kie dy): nie doIyży
Z lego lylułu o§ ągnąlem(ęram)W rcku ubeqlyń d@hod W Wysokóści: ne dotyey

jestem d].nkem zarządu (od kedy): niedolycy
jeslem ełonk]eń Edy nadzoĘe]3 (od kiedy) nio dotyózy



_ jesiem dłonk 6m komisj] l* zy]n€j (od kiedy): n]e doiyczy

z tógo lytulu ośiągiąłem(ętam) W loku ubjeg]łmdochódWwyskości] nć dotyey

3 wfundacjach prowadzących dżałalnośćgogpodadą
n € dOiyczy

_ ]estem żlónkleń żażądu (od kiedy): ń e dolyEy
_ iesl€m czlonkiem rcdy nadzolczćj (od k edy)] n e dotyoy
_je9lem czlonkiem kom si rewizyjne] lod kiedy) n€ dotyczy

ż l€9o lylułu osią9nąlem(ę]am) w loku ub eglm dochód W wysokości: n e dotyey

nne dochody osągano z iyiuju z.lrńnenń ub ]nnej dżałalnŃc żabbkowej ub ż.ięó, z podanem kwoi
u zysk Wanych z każdego lytułu inne71000 PLN Wyn agrcdżen]e 93 47 3 73 PLN

lx.

skladn k mie nia ruch o mego d Wańości powyżBj 1 0 000 żłoiych (w plżypad ku pojazdów mrchan eny.h n a]eży
podaómarkę,modeirokprcdukci):samochódodobowyHyundail20,z2oo9l,Voksw.g6nPoloz20]6L

żobowiązana p]eniężnó o wańości pow}że] ]0 000 żłolych W lyń zaciągnięt€ kadyiy i pożyżkioEz warunki
na iak ch zostaly udzielon€ (Wobec kĘo, W zw]ązku ż jakim zdażeniem, W ].k]ej wysokośc )j k€dyi hipol€*ny na
zakup m egkan a na kwolę 74135,32 cHF W b.nku Minen um, Umowa leasingowa na ż.kup śamo.hodu na kwoię
55,000 PLN z Volkswagen LeasingGMbH sp zo,o



powyższe oświadcżen € skladafr
prawdy ub żata]en e prawdy grożi

śWadomyLal iż na pods|aw€ ań 233 § 1 Kodeksu kahego ż podańie n€

{mćF@rc& dJą
lŁ,{yr"ę,.,.,,ć*;.o t

J Nia dołży rad i.du oEyó spółdzie


