OSWIADCZENIEMAJATKOWE

oraz osoby wydającejdecyzje administracyjnew imieniu wójta

Złocieniec,dnia 28.04.2010
r.
(miejscowośÓ)

Uwaga:
1. osoba składa|ącaoświadczenieobowiązanalest do zgodnego z prawdą,starannego izupełnegowypełnienia każdejz rubryk.
2.

Jeże.liposzczegó|ne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, na|eżywpisać ..nie dotvczv".

3. osoba składającaoświadczenieobowiązana jest określió przyna|eżnośÓposzczegótnych składników mająt.
kowych' dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i ńajątku ou;{tego miłze'iirą wspó|nością mijątkową.
4. oświadczeniemajątkowedotycry majątkuw kraju i za granicą.
5. oŚwiadczenie majątkoweobejmuje również wierzyte|nościpieniężne.
6. W częściA oświadczeniazawart€ są informacje jawne, w częŚci B zaś informacje niejawne dotyczące adresu zamieszkaniaskładającegooświadczenie
oraz miejsca położenia
nieruchomości.

czĘścA
Ja' niżejpodpisany(a),

Jo|antaMazur KrzyŻańską

(imiona i narwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a)
13 ma.,1961rok w Kote
Jząd Miastai Gminyw Złocieńcukierownik
zatrudnienia,
stanowisko
lubfunkcja)
{miejsce
'l997
po zapoznaniu
przepisami
się z
lstawy z dnia 21 sierpnia
r' o ograniczeniu
prowadzenia
działalności
gopŻ.e.z
spodarczej
osobypełniące.funkcje
pub|iczne
(Dz'
U'
Nr
poz'
106,
6ż9'
z
1998
i'
poz.715
l.tr
llg'
iNr
1ó2,
poz.1126,2'1999
r. Nr49,poz.483,22000
r. Nr26,poz.306lrazz 2oo2r. Nr 113,poz.gB4
i Ni 214,poz.1806)
oraz
ustawyz dnia 8 marca1990 r. o samorządziegminnym(Dz. U. z 2oo1 r' Nr 142, poz' 1591 orazz 2002r' Ńr 23,
'l13'
poz.220,Nr 62, poz.558,Nr
poz.984,Nr 153,poz. 1271i Nr 214' poz.18b6;,zgodniez ań' 24htej ustawy
ośWiadczam,
że posiadamwchodzqcew sktad matżeńskiej
WspÓ|ności
majątkowój|u-bstanowiącemÓj majatek
odrębny:
L
zasobypieniężne:
_ środki
pieniężne
gromadzone
w wa|uciepo|skiej:niedotyczy

_ środki
pienięinegromadzone
w wa|ucieobcej: niedotyczy
_ papieryWańościowe: nie dotyczy
na kwotę:
.

1. Domo powieŻchni: niedoĘczym2,o wartoŚci:niedotyczytytuł
prawny:niedotyczy
2. Mieszkanieo powierzchni: 57,83 m,, o wartości:
1oo.ooo'oozłlszacunkowal
tytułprawny:WłasnoŚc
małżeńska
Wspó|noŚÓmajątkowa
3. Gospodarstworolne:
rodzajgospodarstwa:
niedotyczy,powierchnia:niedotyczy
o wartości:
nie dotyczy
rodzajzabudowy:niedotyczy
tytułprawny:nie dotyczy
Z tegotytułu
osiągnąłem(ęłam)
przychÓdidochÓdW Wysokości:
W rokuubiegłym
niedotyczy

4. Innenjeruchomości:
powierzchnia:
niedotyczy
o wańoŚci: niedotyczy
tytułprawny: nie dotyczy
ilt.
_ na|eży
podac|iczbęi emitenta
Posiadamudziały
W spÓłkachhand|owych
udziałÓW:
nie dotyczy
pakietwiększyniż10%udziałÓw
udziaŁy
te stanowią
W spÓłce:

niedotyczy

Z tegotytułu
w rokuUbiegłym
niedotyczy
osiągnąłem(ęłam)
dochÓdw wysokości:

tv.
- na|eży
podac|iczbęi emitenta
PosiadamakcjeW społkach
hand|owych
akcji:
niedotyczy
akcjete stanowiąpakietwiększynii 10%akąi W spÓłce: nie dotyczy
Z tegotytułu
osiągnąłem(ęłam)
w rokuubiegłym
dochÓdWwysokości:
nie dotyczy
V.
(nabyłmÓj małŹonek,
Nabyłem(am)
z wyłączeniem
mieniapzynaleŹnego
do jego majątkuodrębnego)
od skar.
bu Państwa,innejpaństwowe'i
osoby prawnej,jednosteksamorząduterytoria|nego,
ich związkóW|ub od ko.
munalnejosoby prawnejnastępujące
zbyciuw drodzeprzetargu_ na|ezypodacopis
mienie'ktÓre podlegało
mieniaidatęnabycia,od kogo: niedotyczy

vt.
podaćformęprawnąi pzedmiotdzlałalnoŚci):njedotyczy
gospodarcz{1na|ezy
1. Prowadzędzjała|nośÓ
osobiścieniedotyczy
Wspó|nie
z innymiosobami niedotyczy
Z tegotytułuosiągnąłem(ę,łam)
W rokuubiegłym
dochódW wysokości:nie dotyczy
gospodarczą|ub jestem przedstawicielem,
pełnomocnikiem
2' Zarządzamdziała|nością
takiej działalnoŚci
podaÓformęprawnąi pzedmiotdziała|ności):
(należy
niedotyczy
-

osoblścieniedotyczy

-

wspÓlniez innymiosobami niedotyczy

W rokuubiegłym
dochÓdw Wysokości:niedotyczy
z tegotytułu
osiągnąłem(ęłam)
vil.
(nazwa'siedzibaspÓłki): niedotyczy
1' W społkach
hand|owych
_jestem członkiem
niedotyczy
zafądu (odkiedy):
_ jestemczłonkiem
(odkiedy):
radynadzorczej
niedotyczy
_ jestemczłonkiem
(odkiedy):
komisjirewizyjnej

niedotyczy

dochÓdWwysokości:niedotyczy
osiągnąłem(ęłam)
W rokuubiegłym
z tegotytułu
2. W spÓ,łdzieIniach:
niedotyczy
_jestem członkiem
zafądu (odkiedy):

niedotyczy
_jestem członkiemradynadzorczej3
(od kiedy): nie dotyczy
_ jestemczłonkiem
(odkiedy): niedotyczy
komisjirewizyjnej
W rokuubiegłym
dochÓdWwysokości: nie dotyczy
z tegotytuluosiągnąłem(ęłam)

gospodarczą
prowadzących
działa|noŚÓ
3. W fundac'iach
nie dotyczy
_ jestemczłonkiem
zarządu(od kiedy):

nie dotyczy

_ jestemczłonkiem
radynadzorczej(od kiedy): nie dotyczy
- jestemczłonkiem
komisjirewizyjnej(od kiedy): nie doĘczy
dochódw wysokoŚci: niedotyczy
osiągnąłem(ęłam)
w rokuubieg,łym
z tegotytułu
vilt.
|nne dochody osiągane z tytułuzatrudnienia|ub innei dziala|noŚcizarobkowej|ub zajęĆ' z podaniemkwot
z każdegotytułu:
uzyskiwanych
61.204,26
1) zatrudnienia
2) umowy-zlecenia
750,06
maŹonka11,937,o7
3) zatrudnienia
4) innychfródełmałfonka574,45
majątkową
WszystkiedochodystanowiąmałŹeńskąWspó|noŚÓ

tx.
Składnikimienia ruchomegoo wańoŚci powyfej 10 000 złotych(w p|zypadkupojazdÓwmechanicznychna|eży
podaćmarkę,mode|i rok produkcji): nie dotyczy

x.
zobowiązania pienięŹneo wartościpowyżej10 000 z|otych' w tym zaciągnĘte kredyty i pożyczkiora vłnrld'
na jakich zostałyudzie|one(wobec kogo,w związkuz jakim zdarzeniem' w jakiej u.yso|rcści):nb dotytz'

czEŚĆ B

ośWiadczenie
składamświadomy(a),
iŻ na podstawieań. 233 s 1 Kodeksu karnegoza podanienie.
prawdy
grozi
pozbawienia
kara
wo|ności.
lubzatajenie

złocieniec 28.04'2010r

(miejscowość'
data)

Niewłaściwe
skreś|ić.
.1 Nie dotyozydziała|ności
i zwieŻęcej'w formiei zakresiegospodaF
wytwÓrczejW ro|nictwie
W zakresieprodukcjiroś|innej
stwarodzinnego.
.- Nie dotyczyrad nadzorczychspółdzie|ni
mieszkaniowych.

