
ośwIADcz[NII MAJĄTxowE

łójln, ź§Ępcr Rójia, &kreerź gńitry, sklrbDiłg gmitrn kielwDiłg jcdnośki org,niz,cyjncj gnitry,
o§oby zanądz.jłcej i .ztonka orgrnu żżłdając€o gninną o$bl prrłtra

oru Mb! łyd,jąmj dmy,j. ,dministE.yjd€ B imi.nin wójb|

Bńh Rałska di ja. 2ó.0.1.20l?r,

L, o$ba składdąca oświadczelie obow]ą7jiajes do zgodne8o z prNdą sMneEo i zupełr+o §lpełnienil

? .lcżeli po§zcz*ólnc rubrłki ni. ztrojdują ł koikĘltyn plrypldku asloso§liią nal.ży rrTisŃ
.,s! d!§§41

:] o$ba składijąca oświadczenie obowiąani je$ ok.ślió przynależnośó posaególnych sk]adnikós
ma.jąlkovFh. dochodów i z.bowjqjń do mająt*u osobŃego i nająku .b.]ę!eco maŁeńską §Tpó]nością

4 oświad.żnie ńająikole doiy.zy ńajątku i kąju ia grani.ą.
, o q 3d, f- e nEąl(o/e obej-
6 w części A ośliadczenia awane są intbmacje jawną w części B aś infonnTje niejlw.e doqcące

adre§u 7jfriesztlDi, skhdl.jącego oś§,i,dczenie olź niejs3 położnia nie chomości,

cZĘŚĆ A

Ja. niżj pod!igór(a). Arnieszka wllcżrńska Łoś
(imh,! i '!łtto 

q& o&łnro ru&Po

ubdzony(a) 15 stycaia l9ó8 r, w Rawie Mazowieckiej

§,kob Podśtlwosa in. 25 Pulku Artylerii Plnc.mej ł M8zczonoBie

lntjse zlrudDhtril sfuovtk fub ffllirB)

po zpomiu się ż prżepismi usra§T z dDia 2l si€rpni! 1997 r, o ogfuicżeniu pŃwa&enia
działalnoś.i eospodtrcze.j pźez osoby pełniące lunicje publicme (Dz, U, Nr ]0ó. poz, 6?9
ż późn, zm.) oż u§taq ż dnia 8 ńEca 1990 r. o śmoźą.lżie gminnyn (Dz, U, ż 200l r, Nr ]42,
poz, l59l z późn, żm,). zgodnie z an, 24 h t.j ustaq oświadczm. żc posiadm Wchodzące w s*ład
nalźeńslriej wsPólności mjąlkowej lub śmowiące mająlek osobńtr:

L

- środti pieniężn€ zgondżone ł waluci€ pohkiej:

_ śDdki pie.iężńe żgróńadzone q łalucie óbcćj]



l , Dom o powieźchni: 10' nź! o §,ńości: 300 000 rys. zL tytDł prlwny: ńttżcńska YsDólrość

2, Mieszk ie o powicrzchni: 36,9 n2, o Vańości: 310 000 Ę§. tytut p.!łtry: n,}żeńska
w§PólDość mająlkoł.

mdaj eospoddstwa: sadóMicżo Dlne. poŃ€rzcnnia: l1.18l0 ha,
o wanoŚci: 894 tys. z],,
ódzaj zabuóWy: budyŃi 8ospodeczc
§łuł piaMy: malżniska wspólóość ńajqlto§a
Z iego $u]u osiągnąłcnGlm) w fuku ubieBłym pźychod i dochód w s],sókości: ] 87 2]9 tys. zt,

powierżcnnia: budynek po .tawnej zleMi nleka
o WanoŚci: 62 000§/s,2l,
tytuł praMy: w]aśność pDsatna

IlL
Posiadam Udzió w spólkach hMd]o*}ch naleł podć liczbę i emirenta udziałów:

udziary & sr.nowią pakiet większy niż l0 % udziaIów w sFółcć| nić dolyczy
Z teeo l)rulu osi nąlen Glam) ł,mku ubieclyn dochód q q}sokości| nie dolycży

Posiadań akcj. q spólklch hŃdlo*Tcb nal€źry podać liczbę i enir€nia ałcji:

ałćje tć ślmowią pakićt więkśZy ńiż l 0 % akcji w spółce: nie dolyczy

Z lego lyułu osiągnąłen(ęłm) W roku ubiegłyń dochód w s]rśokości] nie dotyc2ł

Nabrłefo(ań) (nabył nój nałżonek, z B}lącćniem mienia pźFaleaego do jego mająlku odĘbneso)
od sl@bu, imej pŃslworej osoby praMej. jednośek smoźldu ler}łoiialne8o. icn z}iążlów lub od
komunalnej osoby pm\Tej naĘpujące mienie. kórc podleea]o zbyciu w dBdZ piretaigu - naleł
podać opis nienia i datę nabycia. od kogo :bie dotyczy

L, Piowdzę dżiałaIność gospoddc,ąj (naleł podać fomę pnMą i pźedniól dżiałalności):_ osobiście: sklep spożywcb _ pźenyslowy
_ Wpolni. / irr)mio"obJń
Z tego §lułu osiąeiąłefr(ę]ah) § roku ubiegłJm plzychód i dochód w ryskości: : pźycnód:
55j 709.96lys, zI,|docbód:24 865.58 tys, d,

2. zAlżąl?An d"iałalnokią gospodatżą llb j.śtfu pżedsBaicieleń, pełronocnih.n Bkiej
dzialalności (n!leł podaó fonę praw!ą i przedniol dralalnościj: nie dolyczy

osobiście nie dotyczy
_ wspólnie z innlmi osobani ,nic dolyczy



Z Lelo tnulu osiąrńąteń(ęłań) w roku ubiegbm dochód w wysokości: nie dotyczy

i.'
l. w spółk&h hed]ow}ćh (n&Bą siedzibaspółki): nie dotyczy

_ jesem czlonlden eądu (od ldedy): ,niedolyczy
_ jestem cdoŃien rady nadzoFćj (od kiedy): nie dotyczy
, jescn czloŃi€n konhji Ewizyjn€.j (od kiedy) ni€ dotycży
Z tegó tyrulu osiągnąłem(ęłm) w roku ubieełyn dochód w }Tsokości: nie doryczy

2 w Ęółdzie lniaćh: nie dótycży
]es€ń cżłoŃien aźądu (od kiedy): nie dotyczy

_ jeslem członr(ióń rady nldzórcżjl (od tiedy): nie dotyćzy
_ jesiem członkien kohisji ćwizyjnej (od kićdy): nie dotyczy
Z t€go §rułu osiągnąłem(ęłam) B roku ubiegbm dochód w i$okości: nie dotyczy

3, v firndacj&h plovadz4cych dżiałaliość gospoddcą|ii. doiyczy
_ jesien członl(ien zdządu (od kiedy): nie dolyczy
_ jćśen członkiem rady nadżorcrj (od kiedy): nie dolyczy

jesien czIonkicm konśji Ewiz}jnej (od kiedy): lie.lotyczy
Z teeo t)rulu osiągnąłen(ęłm) w roku ubiegłyn d@bód w wy$kości: niedotyczy

vIIL
lmc docbody osiągme z 1),1ułu zatldnienia lub imej dzia]alności zdobkowej lub zajęć, z podeien
kvol uyskiwmych z kźdelo 

'tuł!l , szkoła Podśaqowa w Mszcmnołie: 23 150, ] 4 lys. zł,
2, Ginnejum w Biał€j Rawskiej ] ]9 5 l 3, 30 tys, 2l,
], Prżedszkole w BiĄ Rawskjej:4 752.477-ł,
4 s7koła P.ddaNovs w ch.dnólvie: ] 39l l4żł
5, słola Podstawowa v staFj Wsi: 1 599, 60 zł,

Ix
skłldniki ńićnia rucbomceo o wartości pow}żej 10.000 złolych (§,przypadku pojżdóP
mechmicznych óaleźy pódać ndkę, nodćl i rok prodŃcji):
|ord -lrgnsil 

2 005 r,. opelvivdo 2007r,, Tóyoia Rav 4 2006r,l Toyola Rav 4 20]6i.

x.
żobowiąaia Pienięźne o wartości poq}żej ]0,000 żło!,ch. w tln żaciągnięic kndyty i Połczki
óE WmŃi. na jakich żosl!ły udzielone (wobec kogo, * zviążku ż jatin zddzenicn, w jakiej



Poł}żsże oświadczenie składam ś\iadon)la).
za podanie niepnwdy lub żabFnie prawdy grozi

iż na podsla*ie an, 2]] § l Kodeksu kamego
km pozbawienia $olnoś.i,

Biała Ramka, 26, 04,20l 7r,

Ni. doryd, dżiahhoś.i ł}NórcZj ł rclii.Mn { źkEsie produłcji mśinrc] i złi.źę..j,

Nn doś].4 dd nad-rc4ch spóldzielii micgkrniowch


