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Zlocieniec, dnia 03 marca 20'11r.
(miejscowoŚć)

[Jwaga:
J.

osoba sk|adaiąca oświadczenieobowiązana iest do zgodnego z pmwdą sta.annego i zuPelnego wype|n|e.
nla każdejż.ubryk.

2. Jeźe|iposzczegó|nerubryk|nie znajdująw konkretnymPrzypadkuzastosowania,należywpisać ..niedotv.
ę3y:.
osoba skladająca ośWiadcżenie
obowiąf.na jest okreś|ićprzyna|eżność
Poszczegó|nych składnlków mająt.
kowych, dochodów izobowiąŹań do ma,ątku odrębnego I majątku oblętego matżeńskąwspó|nością ńijątkową
ośw|adczeniemająlkowe dotyczy majątkuw kraju Iza glanlcą
oświadcfonIe maiątkoweobejmuje równ|eżwierzyteInoścI
pIeniężne.
6. w częściA oświadczeniazawań€ są in'ormacje jawne, w cfęśc|B zaśinformacje n|ejawn6dotycfące ad.€ .
su famiesŹkania 9|dadającegoośw|adczenIo
oraz mIejsca po|ożenIanIeruchomośc|.

czĘscA
Ja' n.żejpodpisany(a)'
TERESA DoBRoN' MoRA'

(imionaI na&isko oraf nazwisko.odowe)

urodzony(a)
04.09.1957
R.w BONINIE
URZĄD MlEJsK| W zŁoclEŃcu ' SMRBN|KG|\4INY

(mlejśce
zavudnienia'
stanowisko
Iub'unkc]a)
po zapofnaniusię f pżepisamiustawyz dnia 21 sierpnia1997 r. o ogranicfeniuprowadzeniadzia|a|ności
go.
pzez osoby pełnjące
spoda.c.zej
funkcjepubliczne(Dz' U' Nr 106' pof' 679' z 1998r' Nr 113.poz' 715 i Nr 1ó2'
poz'1126'f 1999r' N|49' poz'483'z 2000r' Nl26' poz'306orazz 2oo2r' Nr 113.poz'984i Nr ż14'poz'18o6)
oraz
ustawyf dnia 8 marca1990r' o samor2ądfie
gminnym(Df. |J' f 2oo1 | N| 142' poz' 1591oraf z 2oo2 |' Nt 23'
poz' 22o. N| 62' pof' 558' Nr 113'poz' 984' Nr 153' poz' 1271. N| 214' poz' 1806),zgodniez ań' 24h lej ustewy
ośWiadczam'
że posiadamWchodząceW sk|ad malżeńskiej
wspó|ności
majątkowej
|ub stanowjącemój majateł
ooręony:
Zasobypienięfne]
_ środki
pieniężne
gromadzonew wa|uciepolskiej:20 879'45PLN małżeńska
wspó|nośc
majątkowa
- środki
pieniężne
gromadzonew Walucieobcej]nie dotyczy
- papierywańościowe:
nie dotyczy
na kwotę:
.
1. Domo powieżchni:nle dotyczymf' owańości:nie dotyczytytt]ł
prawny:nie dotycz'
2. llieszkanie o powierzchni:55'03 m?' o wańości:115'ooo'ooPLN tytułprawny:w|asnoŚć
wspó|nośc
majątkowa
3. Gospodarstworolne:
rodzajgospodarstwa:
nie dotycry,powlerzchnia:
nie dotycry
o wartości:
nie dotyczy
rodzajzabudowy:nie dotyczy
tytułprawny]nie dolyczy
pŻychód i dochÓdW wysokośc]:
Z tegotytułu
osiągnąłem(ęlam)
w rokuubiegłym
nie dotyczy

małżeńska

4' Innenieruchorności
powierzchniat
20,0m2
o V/artości:
25'000 00 PLN
tylułprawny:własnoŚć

małżeńska
Wspólność
majątkowa

t.
- nalezypodać|iczbęi emjtentaudfialóW:
PosiadamudziałyW spó|kachhand|owych
nie dotyczy
udziały
te stanowiąpakietwięksfyniż10%udzialóWw spółceInie dotyczy
z legotytułU
oslągnąłem(ęłam)
W rokuubiegłym
dochódw wysokości:
nie dotyczy

tv.
- na|eżypodaćlicfbę i emitentaakcji:
Posiadamakcjew spólkachhand|owych
nie dotyczy
akcjete stanowiąpakietwiększyniŹ10%akcji!Vspołce:niedotyczy
z tegotytułU
osiągnąłem(ęłam)
w |okuubiegłym
dochódwWysokości]
nie dotyczy

NabJ/łem(am)
(nabyłmój malfonek'z wyłączeniem
mieniap|zyna|eŹnego
do jego majątkuodrębnego)od skarbu Pańsh/Va'innej państwowe]osoby prawnej'jednosteksamorząduterytoria|nego'
ich związkÓ' |Ubod komunalnej.osobyprawnejnastępującemienie,które pod|egało
fbycju w drodze pżetargu- na|eżypodaćopis
mieniai datę nabycia.od kogo:
działkapod garażo pow 0,0023ha, nabyta16.021995 r' od Gminy
Złocieniec
małżeńska
wspÓ|ność
majątkowa
1' Plowadzędziałalnośc
gospodarczą2
(należypodaćformęprawną.przedmiotdziała|ności):
nie dotyczy
osobiście
nie dotyczy
wspÓ|niez innymlosobaminie dotyczy
Z tegotytułuosiągnąłem(ęłam)
w rokuubiegłym
dochódw wysokoŚci:nie dotycfy
je|em' pełnomocnikiem
2' zafądzań dziala|nością
gospodarcfą |ub jestem pżedstawic
takiej działa|ności
(nałefypodaćfomę prawnąi pEedmiotdfia]a|ności):
niedotyczy
osobiście
nie dotycfy
'

Wspólnjez innym|osobaminiedotyczy
z tegotytułL]
osiągną|em(ęłam)
w rokuubiegłym
dochódw wysokości:
nie dotyczy

v.
1' W społkachhand|owych
(nazwa.siedzibaspółki)]
nie dotyczy
- jestemcfłonkiemzarządu(od kiedy):njedotycfy
- jestemczłonkiemradynadforczej(od kiedy):nie dotycfy
-jestem czlonkiemkomisjirewizyjnej
(od kiedy):nie dotyczy
z tegotytułu
osiągnąłem(ęłam)
w rokuUbiegłym
dochódWwysokoŚci:niedotyczy
2' W spó|dfi9|niach:
nie dotyczy
- jestemczłonkiem
zażądu(od kiedy):nie dotyczy
- jestemczlonkiemradynadzorczej3
(od kiedy):niedotyczy
- jestemczłonkiemkomjsjirewizy]nej
(od kiedy):niedotyczy

niedotyczy
z tegoMułuosiągnąem(ęłam)
W rokuubiegłyndochódw wysokości:
3. W fundacjachprowadfących dfiatalnośćgospodarczą
nie dotyczy
- jestemczłonkiem
zaŻądu(od kiedy):nie dotyczy
- jestemczlonkiemradynadzorczej(odkiedy):nie dotycry
- jestem czlonkiem komis.iirewizyjnej(od kiedy):nie dotyczy
w roku ubieglymdochód w wysokoś;ci:
nie dotyczy
z tego t]^uluosiągnąłem(ętam)

v r.
|nne dochody osiągane z t)^ułuzat.udnienia |ub innej dfiała|nościzarobkowej |ub zajęć, z podaniem kwot
Uzyskiwanychz każdegotytulu: z iyfufu zatrudnieniaw UM w Zoci€ńcu lu 76'|'97 zł. Dochody maŁonka f

64 382,73złi umówz|ecenia9 302,29zł.
w zc sp. z o'o.w złocieńcu
ryfufuzatrudnienia
wspó|ność
majątkową
dochody
stanowią
malżeńską

Wszyskie

tx.
składniki mienia rr,chomegoo wartościpowyżej10 000 złotych(w pzypadku pojazdów mechanicznych na|eży
podaćmarkę,mode|i rok produkc].i):
samochódosobowyDaewooTF 69r. Lanos 1.5 rok prod.1999'
prod,
małŹ€ ń skaWspó|nośĆ
majątkowa
osobowy
Peagout
rok.
2007
samochód

x.
zobowiązania pieniężneo wartościpowyżej1o 000 zlotych, w tym zaciągnięte kredyty i pofyczki oraz warunki'
na jakich zostałyudzie|one(wobec kogo' w związku z jakim zdarzeniem' w jakiej wysokości):
|iniakredytowa
w PKo BP ozłocienjec . |imitdo 15.000,00PLN - na dzień
w rachunkuoszczędnościowo.roz|iczeniovyym
Wspó|ność
31.12'2o1or' |inianie byławykożystanai wynosjła15.000'00PLN do wykoŻystania. małżeńska
majątkowa

czĘścB

PowyŹsze oświadczenieskładamświadomy(a)'Ź na podstawie a.t 233 s 1 Kodeksu kamego za podanie nie'
prawdy|ubzatajenie prawdygrozi kara pozbawieniawo|ności.

złocieniec,
03-03.201
1 r'
(m|qscowoóć'
dara)

' Niel,vłaściwe
skreś|ć.
2 Nie dotyczy ćzia|a|ności
u/ytwórczejw rolnic{wie$, zakesie p|odukcjiroślinneii a/Jielzęcej'w Iomie i zakresie gospoder
.. stwa lodŹinnego.
Nie doty€y lad nadzor.zyc*tspółdde.n|mieszkaniowych.

