
ośw.ADczEil jE MAJĄTKoWE
wóna, żaśtęp.v wójta, śekd D ka jednonki oiganiD..yjn€j 8minv,

osobY :aźądu aiąą i alonka oGanu anądBiącĘo gńinną 6obą prawĘ óraz 6ohy *"rd.ją..j
d€.Y,je adńininń.łńe w jnieńiu wóiial

Bćł. Rawlka,dni.2505 2013 l.

!. fut skladairó ol*i:de.nie onowiąaE 
'sl 

do @dl4 : pEwda fuBnn@ i zuFł..P W.łni.,b

2, Jdel Fś@3ólne fubółi n'. żn.idują w konkóF p@dku do.ryania. na'€ł Ęi5.ć hi.dfu1
3. Goba składaji€ j.i ołreśli. p@.l.inojć pGzaeŃ|ryh *ł.dnikóy

m.iąikoq.Ę do.hodów i óbowią.ń do m.ią*u odĘbn.go i n.krru objęrry ndrln,Ę 6Ńlńdftą

4 ośriadaenie maiąiłN. dotyq rująlku w karu i 6 gBną,
r oś,i.daeni. rujłtr e obejmuie óMi.' yier:ne|.oś.i pi.niei.,e.
6 W qć.i A oś,bdEenh z3w3d. Ę i,roh..i. nuro, u ąi.i 3 ..ś inforro.j. ni.j.Me dotF.e .d@

Bmi*k nia dd.danĘo ośmd@.i. oBz mi€ig lołoi.nL nierudofiśd

Agni€9ka zofiż Wa]c4ńśka .Łóś

ulodżonyla) 15 styQnia 19Ńr,wfuwie Mażowieck e]

\^óhoodła*oia ń lloJlluA.ylĄ,Prr@lĘwV, żoro*,e

8ospod3pe] pz€z osw peliiąP funkcie publiPne lDz, ! z 2017 r. poż. 1393) ońż usbq ź dn]a

m]nnYm {Dz U ż 2017 r, poz, 1875), żgodiie z ad 24h tej uśbq
ace w śH.d ń.łzefukiej wśpólnołi ńa]ąlkowej lub śbnóW ące mój

łodki pi€ nię' ne żclońadżó ie w wa luc€ polś k iei: 13] 77 r,93 ł, ( śto nłdlieśd lrży łsiące 9ied€mset
s]€demdżiesiąt jedei notych 9]/100

walu.ie ob@jj nie doĘay
paprery ladoŚdfu€: nie dotYcży na kwotę: ńi. dotycży

1, Doń o póweż.hńi:107 ńŻ, o w3dóŚci:30o 00o tyś, źł, tyrułplawny: ńałżeńska *pólńoŚĆ

', o wańoł ] 31o ooo łs Żł. §tUł pBwny| małżeńlkawsŃlmść

rod,aj gospodaśiwa: sadówn oo ro
o wadoś. j t 45o 0m 

', 
( j€d.n fii]ion cd.ryśa pięĆdżićśiąt ł!ię.Y 

'otych).ródżal żabudo@: budvnki Rospoda..że
tytuł pla*ny: małżeń,ka Mp, ność majątkowż
zieĘo §iU|U osiąĘnąlem(ęlam)wloku UbieEłm pą.hód idŃhódwwyśokości:255 0oo tys, żl,



( dwieŚ.ie pięcdżi€nąr pię. łsię.y 
'oł.h)

powieachiia: budynekpodawnejrewni mlekaopow. 56m'
ó wadoł]:62 00o tys. n. (geśćdż el ąrdwarsią.e 

'oiY.h)Md plawny: sra.ność płvatna

Posńdam Udżia\wsŃlkach handlouY.h -nalełpodać iabę i emitenta Udżialó':

Ud.iały ie st nowią pakj€t więk5.y niź l0% udzia lów w s pd.e: n i€ dotytży
z ió8o iytUłuósiąBńą'eń(Ęlźń)W róku Ub e8lym dó.hód ww}śókóŚci: nje dotydy

Posiadam ak.ie w lpólka.h handlowyó - mkł podać lkżbę i emitPnta Jk.ji]

akcje te stanowją pakietw ęks:y iiż 10% ak.]iwspóice:

z t.8o tytułuos agńąlefi{ęlań)W loku ub eglyń dochód w wr6ókóści: nie dótYdy

Nóbytem(am)(nabYl mój ńatonek, ż w ądenień ńenia pnYiależnego do jego maiątłU odrębnąo)
od 9karbu Pań5§va, jnne] pań,twowej o,oby prawnej, jednonek 5amo2ądu ler}torialnego, ich
&ĘżkĆw, kómuna]nej coby pBwn€] lub &iążku metopólitaln€8ó nanępują@ ńi.ni€, kÓ.e podlegało

żbvcju w dlodż. pn€bĘu na]eiv Ńdaćopis ń]€niaidarę nabttia, od koco: n]e dotvay

1, łowadżę dżialalnośćgospodaldąi(należy po&ć formę plawną]prżedm ot dżiałaLności): sklep
lpoiywcżo - p2emyslowy:- o9biłie

ż teEo Mu]u os]*nąlemlęlam) W m esiącu: łvcżeń,luty, maae., kwiec]eń 201& dochód w
wy$ k ś.i: 19 139, 53 ż}. {dżi€więtn a łie ł5ięcy sto tzydzieł] dżjryięć ztołch 53^00)

2 uaQądzam dział. nojcią gospod.Qą lub ]€stem paedstawnie]en, pełnomocnikiem bkiej dz]alżlnołi
(na eiy podać lormę pnwną i p2€dm oi działalnoś.il] n]€ dołay

-wśńhie ż]nnymj osobami : nie dory.ży
2 bgo §tult c]ągnłem(ęlam) w rckU ubi€glym dtrhód w wYsokoś.ij nie dotytł

1, W śpdkach hańdloĘ.h (naea,lied?iba śpdki): ń]€ dotyav
-je{em cłonk em ża2ądu (od kiedy): nie dotycży

ienen alonkrem .ady nadżorcż€j (od ki€dy)] nie doqaY
j*leń dłonk]en komńii r€wiłjnej (od kjeą); nie doly.,"y

2 tego Mulu olią gnątem (ętam ) w ó k! u biegłyń dfthód w wyśokoś. : n ie dotycą

renem cżlónk eń żażądu (ód kiedv): nie dołdy
_ ]6!em ałonkjem radY .adżoQej 

j 
(od ki€ą): nie dotyay

- ]enem alonkrem komrsji rewrzyjnej {od kred, n e dołay
z toco §rułu osią8ńąłem(ęlań) w ókU Ubi.g]vń dehód ł qokoścj: nLe doty.ł

] Wfundacj.ch prcwadżą.Ych dżiahlność gospod.ldą:
-Fnem olonkrem ż2ądU (od kieĄ): ni€ doł?y

j€n€n dlonkień żdV ńadżórd€j (ód ki€dv): nie dotycł



ż tego Mułu o5ńcnąlPm(ęlam) W rok! ub]es|vm do.hód wWsokojci:

Mdości powyre] r0 0o0 noĘ.h (w pżypadlu pojażdów me.hanicżnv.h
lok p.oduk]' Fo.d T6nst 2005 l, ope VVJro 2oo7l., Toyoia RAv 4

lnne do.hody osiągane ? lylułJ żatudii€ńia lub jnnaj dziablności żarobkowej lub żajęć, ż podan]em
kwot użylkw;ny.h ż hźdego tytuiu] 1 sżkola Pod*WoWa W M*cżónowie *ydeńi utYi n3Ee.]
kwie.ien, ńaim13l 3565],33 żl bruto (iżydżiaś.ipięć Lysię.y qe!ćśet pięćdż]esiąt hży 

'ot}ch

składn ki mienia ruchomego
na eży pódać m3lkę, ńode]

z.Óo*ĘDni. p.nięzre o %fuś.i potlź€j
*arunrj, M Fkkh żŃłY Jdżi.|oe {rcb..

10 @o roty.h, * tF a.i€nięta kredyly iporokioĘż
k*o, r łĘżku ż j:]rim żdżneniem, ł jak ej 49koŚ. ):

Nie dotycży dżiahlnoś.i wytwól.żej w .olńifuie w :akresie prcduk]i rośl nnej ] żw eąęcei, w formie
i żakre§i€ €ospoda6Ma rod,i.neFo,
N e dotycżv rad nadżoi.żych spółdżi. nimierkaniówych


