
ośWADc?ENlE MArĄrKoWE

@osobvwvdają.€j
d..vżle admińisir.cYine w imieniu wójta!

N,l9aonów., dniaJ):0r,Ji]li, l.

1, o5obi śłkd.ią.a dś,bddeni.obowĘżana j€ndo{odn4o żpBwd

3, osoba skladah€ jen okeŚliĆ pl4ń eżnoŚĆ

h4ąikoryh, do.hodów izobo}hr.ń do nająlku odlębnego ińająlku oblęl.g, mJieńską wsPólnokią

4. oćwlade.il. maląlkowe dotyey malątku W ka]u l ża 8Enlą.
5, o.wbd.Enl. ńalątkowe .bglnu]g óunlgź wlenytglńokl pbnręing,

Ę hfona.l. Jawn., w dęś.i B żaś lnlorfiacj. ni.iawne doiYcą.e 
'dl.!ó ńienka nia *lad ają.*o ośwlad *. nl. oń ż n lejś6 poloie nla n lerucho md.i.

]a, niżej podpisanź RENATAWoLAKżd PANFL

Ulodżóna 12maja 1972 r, W Tomałowie Mażowieckim
ktrudtr]ona W Utrędrie MieFkim W lMraonowe na nańowisku Nadelnika Wydżblu Gospodalki

Bnicżeni! pmwadż.nia dżiahlnoŚ.l
g6pod oej p2eż osoby pełnrą.e lunkje pubren€ {Dż. U ż 2017 r, poz, 1393)oż? 6bwy ż dnla

miinym (Dż, U, ż 2017 r poż. 1a75), żgodii. ż 3n, 24h t.i u{awy
oświ.daam, że posiad.m Wchodżące w sklad malieńskie] wspólnośc ńaiąikowai ub ltanowią.e mój

-łodk p]enężneż3lomadżoneWWau.eposkiej niedolycży
-łodk p en ęźnezglomadzonewWa uc e obce]j n e dotyay

papierywańóś. owe: ń e dótyćzy

1, Doń o powienchńi: 39,92 ml, owańoŚci| 300 00o n, tytul prawńy] wlasńo9a
Ż,Mi. kanieo poWieżchni: ń e dótyćzy, ówańoŚci| ńie dółczy, iytUł plawńy: nie dotydy

rodzai gospodarśtwa: niedotydy, powieżchnia: n]a dótydy.

lodżajźabudowy: n e dotycży
lylul pńwńy] ńie dóiyćży
z tó3o tytułU ośią3ńąłeh(ęhm)w roku ub ecĘm pżychód ]dochód w Wy5okoŚci: nie dotyay

pów ezihnia] n e doiycży

Mułplawny nie dotydy



,P.śtsdamudżńłyW3pólka.hhandóWych na eŻy podaĆ l].żbę eń tenta udżialów: n]e dotytży
udżiałytestanowią pakietwiękry n 

' 
10%udżialóww5półce nie dolycży

ż teBo łtulu ośią3nąłem(ęłam) w roku uh eglym do.hód wwyśoko<i nie dotyay

%\idddl al JP!9o'.J 1ił o o
at,iP,e+arówidpd
Z legó §tulu ósią8nąlen(ęłań) W loku ub eElym do.hód wwysokoś.i| nie dotydy

\óh\'rTkn J |rŃt,Toi Ęrol"( lq,Ę,_1elTF,idól!r.ó/lAgodojrsoadh L ooleo ćgó,

żwĘzków, kómunalnejósóby piawnej ub żwiążku metropoitóinego nanępują.e m]enie, któle podlegalo
żby.]u Wdrodże pEetarBu nB]eży podót opis m eń B dalę naby.ia, od kĘo] n e doiycł

P.owadżęd.iala1.ość3o§podtrcżą]lna]eży podaćfomę prawną ipżedmiotdż]ała nóś.i): ńie dolydy

-wspólnió ż ińnym 6obań ] n e dotycży
z t.3ó tytutu ośią8ńątem{ęhń) w roku ubi4łym pnychód idochódwwYsokoŚci: niedołay

2, zażądżam dżiala nołią 3o5podarczą lUbjeśleń pnedstaWi.i. em, pelnońo.n kiem taki.idż]ala nókhd"i pooa.'ólTeplał1 o,.edn,olo,iJldltoy,1"oo\łl

-wspólnie ż innymiosób6m: nie doty.ży
z tĘo tytułuoślągnąłem{ęhm)wroku ubiesłym dochód w wysokoś.i] n e dotyćży

1, W spóttach hand owy.h (ńazwa, śiedziba spółki): ńe dotydy
-]eslem dłonkiem żażądu (od kiedy): njedotyży

jenem cżońkiem rcdynadżorczej(od k pdy): n]edółay
jeśem cżlonkleń komkji lewDyjnej {od kiedy): nie dólycży

żtegoqluluoriąBnąlem(ęłam) W róku ubiegłymdochód Wwy5okoki nie dotyay
2, W 9póldżielń ts.h: n e dotyc.Y

]estem cronkiem żażądu (od kiedy): niedołdy
jenem cnońkiem rady nadżórcze]] (od kiedy): nie dolyćży

-ieiem.żlonkiem kó m isji le Wiżyjnej (od kiedy): niedolycży
7,e8ołiJlJĄidBraląrle,dl jt,ótL Joeglyr do nod4 w*otox, r,.doly,Ą

], W'Ulda. a.F plon.ożąn,1 o.
-]en€m ałonk,€ń żanądu lodr,edy| i e dó,!ęv
-jesteń cronkiem bdynadżor.żejlod k edy): ń e dotydy
jeśet cżłonkiem komiśji fowtyjnoj (ód kiedy]: nie dotvcży

ż tegó tytułu osią8nąlemlęhm) W roku ub eglym do.hód WWysokóści| nie dotydy

htdo.5odvojągalP/nrJL,d Dloblote|llo /dię( 7 poodlie1
lwol UżylIiwanych z raŻdeRo Mulu
- żatudnienie (do.hód): 64 561,06' bfu ttó

inna źódła (dochód): 3 513,15 żl brutto



skhdnkimisia fońomegoo wóńo< powyżej1o ooo 
'óty.h 

lW plżypżdku poFżdóW mechanicżny.h
na eży podtst markę, ńódei i lok piodukciD: n . ddrł

żobowiąźańia peniężne o wańoś.ipowyżei10 Ooo rotych, W Lyll
$JlLlr, t,óti(Flo4a}_dlelorA(łooe!kogó +/nąhlr]ó\r
- kredń hipoteżny na bkup dżiałkibudowlanej:43 Ż9337 n Banr

j, l4)4)4tnBd1. ż.!hoon,

E.iągnięle kedyty ] półakioraż
żdłżen.h, W jakiej wy$kości)]
żańodn WBl o/łtrdow,

óńyk), ż n6 podn3wełl 233 § 1Ko
|!bżabjen e oiawdv.roż k.Ę oożbawień aWo ioi

ł.k.q.Ra?ri.-ą".,ażon:ło,ł?fo . ?ę",a,k-

w bk4t Fod ą rcś mej


