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ośWADczlNlE MAJĄTXoWE
s.kret Ę gminv, sk rbnika8miny, ki€mwńika iedndh oĘaniż.cyjn€jgmi.v,
i cnonka oĘa.U żanądżaiąego gńińńą osobą prawn. or.ż soby L.ydają..i

decvzi. ad ńińiśt..9n. w amieńiu wójt t

Biala Rawska,dni' 24,04,2013 i

l, osob. składaiąa oświ.daeni. obdwiąbn, J.n do ż!odi.& ż p6wd

!, Goba *ład,lą.. jen okrcŚlJĆ prynaleiność
ń4ątkoĘ.h, do.hodó* i óbowir?ań do ńahlku .dĘbn.3o l maiątr! obięl4o malź.fuką s§pólnoś.lą

4, oiwladdenle mająikowe dotyq m.iąiku w kaju iź clańtą,
5, oŚwladdgnlg mahlkNe obejhui. Ó*ni.Ż uieu ytelnoŚ.i pieiięŻne.

s inrom..j. iawną * dąś.l B żl lnióna.]. niejswn. doĘ.a.. adrcśu
żambłkan la śkładaią.qo ośwh d.a ni. oBz miej9 poloź.ń b ni.lu.homoŚ.l,

Agnie9ka żofia Walcżyńśka - Łóś

urodżonyla) 15stycznh t963l. W Raw]e Mażówieckiej

sżkoh Podławowa im 25 Pulku Adyel]iPan.erńćjW Mrcżonowje, dyreklor9koly

gran]cżeniu prowadżen]a dż aja noś.i
gGpodarcżej pże, o5oby pelnią.e jlik ja publicżn. (Dż 1391) oGż uś.Wy ż dnia
3 marca 1990 l, o gmonądżie eńMyń (Dż, U ż r0' l poż. 137Ś), żgodnie ż ań, Ż4h te] u$aw}
oświad am, że posiadam w.hódżą.. W skhd ńałźeńśkej Wśpónoścr maiąików.] ub sanow]ą.e mój

łodkip]€n ęrne żglomadzone wwa]u.ie pohk]ej] 133 771,93 żt. (no trzYdżieł]trzytysią.e śiedemset

s edemdżie5iąt jeden roty.h 93/100,

-nódk]p].ńiężń.4romadżoneW Wa uc]eobce]: n e doiyoy
pap.rywanościowe:nedotyczynakwotęjńedótydy

1. Dom o powiezchn]:1o7 ńl, owańości:3oooootys. n Mulprawny: malżeńska Wśpólność

2, Mi.rkanieo pow]enchn]:36,9 ml, o wańok ] 31oooo tys 
' 

tytul prawny: malź€ńśka Mpólność

lodżaj8ospodaśtwa: sadownkzo rolne powiefthnia: 14,74 ha

owaności:1450 000 
' 

(]eden miion dteryna p ęćdżies]ątł9ięcy rołch),
lodzaj zabudoił: budynk gośpodarcże
iyiUł prawny: malźeńśka wspólność ma]ątkowa



ż lego tylułu osrągnąłemlęłam) W roku ubieg]yn pnychód idochód Wwysokości:255 000 tys. 
'( dWieą e piĘćdż eliątpięćiysiĘ.yroł.h)

powieżchnia: budynekpodawnej żlewni mleka o pow, 56 m)
o wańoś.i 62 00o iys , 19eśćdż esiąl dwa łs ą.e noiy.h)
tytui pżWny: własńość prywatna

PB;dam Udu;tyWśpólkaó handlowy.h - na eźypodat i.żbę ieńiteńla udżialów:

udż a]y le anowią pakidrWięksży n ż 10% udż]ałÓWW3pólce: niedotyay
z tego lylułu osiągnąłem{ęłam) w loku ub eglym do.hód w Wyśokoś.i: nie dotydy

Posiadam akc]e Wśpólkach haŃ oWych -należy podać l]cu bę emnenlaakcji]

ak.je te nanowią pżkietwięksży niź 10% ak.jiw5pók€:

z tegolylułu osiągnąłen(ęłam) w loku ubieglym dochćd wWysokoś!i: ne dotyay

Nabylenkm)(naby' mó] małżone ńeco do jeg. majątku odrębnego)
od skaóu P6ń9tWa, ińńej pańnwówej osoby plawne], jadnonek 9monądu leMolialnPgo, i.h
żw]ążków, kóń!nalnejosoby prawnejlub żWiążku metrcpol]ta nego na!tępujące mienie, któle pód €gałó
żbyciu Wdrodże ptetargu - naleźy podaćop 5 mienia id Ę naby.iż, od ko8o] ńie dótycży

1, p@Wadzę dz ała ność gospodarcżą: lia eźy pódaćfómę pńWną ipżedmiol dżiahlnoł]):
sklepspoźyw.zo- p2€ńynówy óśób]kia

z tegolylułu osiągnąłen(ęhm) w loku ubieglym dochód wWysokóŚći:34 735,26 żl, (tżydż]eŚcidtery
ęćnoty.h 2611m)

2, zaEądżam dżialanością gospodarcżą lubje5tem p2ednaw.ieleff, pel^ómo.n]kiem iakajdżDhności
(na eiY podać lormę plawną ipnedm]otdż ah ńók]): nie dótycży

wsoóln e ż innvńi osobóm : nie dotvczy
z teco ryiutu osrącnąłemlęłżm)w roku ubi€głym do.hód wwy§okoś.]: n e dotyay

1. Wspólkach handlowy.h (naźWa, ś edż ba śpćłkł: n]e dotyay
]eśem cż]onkiem żażądu lod k]edy): n]e dotvay

_jestem cztonkiem redy nadżolcżeilod k edv) nie doly.żv
-je5temałonkiem komisji reWiży]ne] 1od k edy)] n e dotyćży
Z iego tytułU os]ągńąl€ńlęłań) W róku ubieg]yń dochód WWyśokok ] n e doty.ży

-]estemcnonkiem ź2ądU (od k]€dy): n e dotydy
]€nem ?łonkień ńdy nadżorcże'](od k]edy): n e dotyQy
]aneń ftłonkiem konisji lewży]nej 1od kiedy) niedotycży

ztgo tytułu05 ągnąlemklam)W rcku Jb]€gtym do.hód Wwysokoki nie dotycży
r w fundeFó prcwadżą.y.h dż óla nóść8ospodarcżą

- jen€m ałódkień żażadu (ód ki.dy): nie dotycżY



rady nadzórcże] lod k]edy) nie doiyczy

komiljj l.wDyjn.j (od kiedv): ńie doryćży

z tego tytułU GĘgnąreńlęlam)W rckU ubieslyń do,hódwwysokoł]: n e dotycży
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l. eĄ poda. - d,ę, noda,lo, o

ż 2006l,Toyob RaV4 ż2016r,

żoŃ*,ąan,a pienę:ie o pżno*L połyŻej !0 0'o łoł,h, W
słun!, ń. ar ń lo5ały Ud|eloni lwób,( }Ęo vzMałUż

paypadku poiażdów re.hani.lnych
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Nie dotycży dżkla noł wytwórcżejw rcnidwiew eknie
żakeśie gośpoda6lwa rodż]nnego

Ni. dotycży rad nadżolczych !póldż eln] m enkaniowy,h,

prodUkc]i rośl]nnej ] 
^V]enęc.j, 
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