
Mszczonów. 28,0,1,20l7 I

] osor]asLład.jąĘoŚ*iad.zcneobowi§anajendozgodnegożp].łą.s

ajdują ł konkrchyn pżypadh z loso$2nji. mle4 łpislć,.iić do§tzi
l osba skhd.jąu o!łiad.Tnr. obowigana jen okrcślić p,yiależność

ruajqtkory.h, doc|,odd* ] zobo!iązań do nają.ku odl9bnego i mijąlku otkl

5 ołviad.ć.ie mijątkowe obcjmuj. ńwii.z łGĘndnoś.i pi.ni9be.
Ę iiroma.j. jNre, ! Ęęśc] B ,x infomacre 0i€jałn. do.rzF adresu

Zńjszk..ia składah.ego oświadctik onzń e nlpolo&nia iieru.honości.

ośwlADCZENIE MAJĄTKowE

kierownika jednostki
org.niżacyjlej gminy,

cZĘŚĆ A

Ja.niżelPodpisany(a),,,,,.,,.,,,.,.,.,.,.,.,.E§aKrystynazielińska,zdomuswaczyńska,
(ji,ion. i nJzłkko onz lazłhko rcdow.]

J,od/ol),ł ,,,2|c/caca |oo,, u /],d,Joq,.
atrldniona w Zespole obslugi Placówek ośvialos}cb w Msżczono\łie na sloowisku dyreklora

I. Zt§oby lieniężn€:
ircdLipiel §Z. /E,oń.J_., e w t.LLrle polsl,e 5 000,00 zl

(niej5.€ alrudnieiń, nanoł sko ]ub fuDkciJ)

po żapozMiiu ś]ę zp*pjś.mi U a9yzdnir2lśierpnial997r,oogBni.?ti]uprowa,lzctri!

dzia h lno§c i lospoddrcżej przezosobyp9]njącc funkoje pub]iozne (Dz U, ż2l]0Ór Nr2l6. p.z l53,1.

zpóźj,żm)orażUnałyzdnja3n!rca1990rosa]norądzieED]inyD(Dż.U.z200lrNrl42.Pozl59l
z pód. żn.), żeod|]c zan 24h tej u*a\yośRiadcZn. a p.sia,lam lchodząoc y skkd jnałż.ńskic]

wspólnośc i m aj łlkowej lubsblow]ąe mó ma]ąlokodrębiy:

, 000

at"



,.,,,,.,.,.,,...,naks,oie: .

It
l.Dońoiórvie,ćhni:.,.,2r,/,.,.,,,n.owańości:,,,,.,5300rOrr:1.,,,,,,,,.tytułpraMy:

2, Miesżkanieopowieżchni,....hiadotrcz},.,..m2,owaności:.,..,.,irloly.z:|
,.,,,,,,,,tytulpra!łny:,,. nicdotyczy.,.,,.

], cospodaslworolne:odzajgosNdastwa|...,..,.....kiedałrc2y.........,paviclzclria:
hie.lallcz! . .,., .,.,..,.-
oWdoścj:.,.,..,.,,.,,tdoł.,y.,.,,,,.,, rcdajabudo§T: ..... hie dól!.z,
,. .,.,.,, .,. ĄrułpraMy . ....... kje.lDlrćż!

ż lego iylulu ośiągnąlem(ęlln) W rotu ubieglyn prżycnód i docbód ł,vysokości: ,'.

4, ]Me nieruchoności] PóNiclnhni^:.,-,., dżiąllą o po, 130an? ....,.. .......... . . .... ....
a *"1a,.i:. . óo 0aa.ra. l
lytulDrawnl],., .rr-No wlasności |, L

lll.
Posiadamudzialy{spólkachhandlóWych_n,leżyt.daćlicz_beiemitellaudzia]óW,.,.,.,.,,,.,,,

. |\ dol)cz)

udralytestanowiąFtieiwiększynizlO%uduialółwsŃlce:,iedallc,r,...........,.....,.,....,,

Z tego lylulu osiągąlen(ęłam) s,roku ubieglym dochód ws,yśokóśći] . .. .

Iv.
Poskdm akcjc W spólkacn handlowych należypodaćlicżbęiemiieniaakcji],.,.,. .,...,,,,.

. ", daĄ.:) ... . ...... . . .

akcjc ic simo§iąpałjet Wlękś,] niż l0% akcji w sDóIce: hied.Dczy...,.

Z iegó l],l!]u oś jągną}em (ęl an) * roku ubicg]ymdo.hódw§]sokoś.i:., _ nie.lalrcz! - -.--- - --

Nabyłcn(m) (n.byl mój nalżonck, 2 $!łącżeniem nienia pżynależnego do jeso malątkD
odrębnclo) od sktrbu Iraństs!, nrnej pŃśworej osoby plawncj. jcdnoslek smmąd!
lerylorialn.go, ich związkóW lub od ko,nunalncj osoby pnMój następujące mieDie, którc
podlegalozbyciuWdrodrpźctareu_nalełPod&opisnrieniaidarenabycia,odkoso:,.,.,.,.,

,$^



o-obi ca . . f,? I l/ /
- §sŃlnie ż innrhj ośoblmi . .. iedolyczr...................

ztegoi},iułuosiqełąIen(ęłam)wrckuubiog]ymprzychódidochódwvysokości,,.,.,,,,,.,.,,
. "L ],Jr- ,

2 zarządzan dzjalalności ą 8ospodaczą tub jes rcn przedstawic ielem, pel nonrocnikiem tak iej

,lzialllności (należypodać formę prNną i przedDiol dżialalności):

o-obi!e,,,,, rL l,)r-) ...

VI
l,Prowadzęd2ialalnośćgospodarcząl'](nalcżypodaólom9prawnąiprzedniotdz]ałalności),.,.,..,

: ,i! d.fu-

- $polnl.ż lnn}m. o\oomi . . . Ą edo$zj .

z lcgo t},iulu osĘenąlenG]ań) W róku lbieglyń dochćd ł wys.kóścij
. Ąi dol!.!)

VII.
l,współkcnhandloł}ch(narya,siedzibaspółkj)| .,.,hic.larycr.,..,...,.,.,........,.........

jesteń cż]oikiem ńdy nldzorczej (ad k].lly):. . 

" 
ie daqcz! .... ....

7.e"ol{llJo.iąe!'cr/ql"i,\,ol,Ub,.c\ndn!tnd\,\).o|i.. 4:?.]l..,/... ....

lc§,cT !/lo1l,er /fuądJ od,ed] -, J,,],,r

]e..eT!/lo |.T ,.dy , gdlom/ey' Loot,.d}/ ai ir,,r

jeśem czlonkicm komisjj rełizyjnej (od kicd!): .,. ,i.l,t)Ł?

Ztegotytuiuosiągrąlem(§]an)Wrokuubicrlymdo.hódwWysoLości],,,.,.nicdolycży,.,,,,

lw-ńdfja.tflos.dĄ.j,Lrd?r,no,c"o)poJd./ą ni.dolj,/),,,,,,,,

:]



Z teco 1}1u]u osiągną]cm(ę]am) y rcku ubies]yn dochód W wysokoś.i: .. niŁ dolrczy . ,. ,. ,. ,. .. ,. ,.

VIIL Inne docbody osiągane z lylulu zamdnienia ]ub inne] dzialalności zmbkowej lub zajęó. z
podmiem kwot uzyskiwanych ż każde8o tyfułu:

'|'!na8ró.lzeńie 
ż. dosu h Pfucy: 85 307 28 z}

Dzidal nOść rrkóńr\aha ośobiś.i.: 3 3 ! 3,1a zL

,, 
^*", 

r,,," o ",,",,"" ".."- o"*,. o ooo) ",,.n,,;;-.;;,,.,. ;.,;;,
aożrćzli ód wduŃi. najałich zostaly udżielone (gobec kogo, s,niązku zjakim zdarżenjem. \y

] : :] ::: :] 
" "'_":, :

Ix. skladniki mienis ruchomego o Baftości połl,żej l0 000 21o1ych (w p.ąpadku po.jźdól
mechanicżiych należy oodać n.lkę, model i rokprcdukcij):



Po*lższe oświadczenie skladan ś§iado,ny(5), iz na podslayic ań, 2j3 § ] Kodeksu kańeco za
podanie niepmwdy lub zalajenie pFwdy grczi kara pózba*,icnia ivolności

Msżczonó\ł. 23, 04 20l?r

(m e.]s.ołość, dala)

|ż] Ni. doly.zy dzńk]mści ł}lłórcze] w rclihl*i. ł altcsi, Podulcj] rcdiirej i żłi.żsej. w lomje i altresi,

IJ]Nc do§ca nd md,orczy.h spóldżi. |i i n i€Vkan]owych,

5


