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oraf osoby wydająceidecyzjeadministracyjnew imieniuwóita
złocieniec, dnia 28,04.2011|.
uwaga:
1' osoba sk|adającaoświadczenieobowiązana jest do zgodnego f prawdą, starannego
i zupełnego
wypełnio'
nia każdejz rubryk'
2' Jeże|iposzczegó'nerubrykinie znaldująw konkretnymprzypadkuzastosowanla'na|eżywpisać '.niedotv.
czv".
3' osoba składającaoświadczenieobowiązana jest okreś|ićprzyna|eŹność
poszczegó|nych skladników mal'ąt.
kowych, C|ochodów i zobowiązań do majątku odrębn9go i majątku objętego ma}żeńskąwspó|nościąma.
jątkową.
4. oświadcfenie
majątkowedotyczyrnajątku
w krajuIfa granicą.
5' oświadczeniemajątkoweobejmuje równIeżw|eŻyteInościpjeniężne.
6' W cfęściA oświadczeniazawańe są informacjejawne, w częściB faś informacje niejawne dotyczące adle.
su zami€ s zkania skladal.ącego
ośwladczenie
oraz miejscapolożenianierUchomości.

czĘscA
Jo|antaI\IazurKŻyżańską

J3. nirejpodpisany(a)

orazna&rsko rodowe)
{imionai nazwrsko

!rrodrony(a)
13 rnaj1961rok w Kole

Urząd[/iejskiw złocieńcL]kierownik

(mretscef atrudnrenra,
slanowisko l!b f!.kcla)

po zapoznaniu się f pżepisami Us|awy z dnia 21 sierpnia 1997 r' o ograniczeniuprowadzeniadziała|ności
9o'
przef osoby pełniące
spodarcze]
iunkcjepub|iczne(Dz U Nr 106.poz 679. z 1998 r. Nr 113' pof, 715 j Nr 162
paz.1128.f 1999r. Nr49, poz.483.22000t. Nr 26, poz.306orar r 2002r. Nr 113 poz.984 i Nr 214,poz lBCj) oraz
L]stawy
gmnnym(Dz. U. z 2001 |' Nr 142' poz 1591oŻz z 2002 r. Nr 23
z dnia 8 marca 1990 r o samorządz]e
paz 220 N| 62 poz 558' Nr 113, poz. 984' Nr ,]53,poz, 1271| N| 214' pof. 1806).zgodniez ań' 24h tej ustawy
osw]adcfam.Źe posiadam wchodzące w skład malżeńskiejwspó|nościmajątkowej|ub stanowjącemój majatek
oorębny
I
Z3s9by pLclllęzne
_ środk|pienręine gromadfone w Wa|ucie po|skiej:

nie dotyczy

- środkpienięznegromadzonew wa|ucieobcej: niedotyczy
- papieryWańościowei niedotycfy
na Kwotę:

Don o powieŻchni:niedotyczym2 o wartości:
nredotyczytytulprawny:nie dotycfy
prawny:
2 M eszkan]e
o powlerzchniniedotyczym2 o Wartości:
niedotyczytytuł
niedotycfy
3 Gospodarstlvo
rolne:
rodzalgospodarstwanie dotyczy,powierzchnia:
nie dotyczy
o War1ości:
niedotyczy
rodza.l
zabudowy nie dotyczy
tyt!łprawny:n]edotyczy
pŻychódidochód w wysokości:
Z tego|ytułU
osiągnąem(ę]am)
W rokuubiegłym
nie dotyczy
Inne n erucr]omośc]:

powrerzchnia:
nredotyczy
o Wartości niedotyczy
tytułprawny niedotyczy
t.
Pos adamudzialyW spÓłkachhandowych_ należypodać|iczbęi emitentaudziałÓw:
n e dolyczy
ucf|ałyte stanowa paket więksfynif 1o%L]działów
W spó1ce:

n]edovczy

z tegotytuluos|ągnąlem(ęłam)
w |okuubiegły.Tl
dochódw wysokości:niedotyczy

_ na|eżypodać|iczbęiemitentaakcji:
Posiadamakc]ew spółkachhand|owych
nreooryczy
akc]ete stanowiąpakietWiększynii 10%akcjiw spółce: nie dotyczy
Z |egotytułu
osia3n4em(ęłam)
w rokuubjegłym
dochódw Wysokości:
niedotyczy

(nabyłmÓj rnałżonek'
Naby]em(am)
z wyłącfeniem
mieniapżyna|eznego
do jego ma]ątkuodrębnego)od skarb! Państwa,innej pańshtvowej
osoby prawnej.]ednosteksamorząduterytoriainegoich zw]ąfkÓw]t]bod ko'
munanejosoby prawnejnastępującemienie.któle pod|egało
zbyciuw drodze pżetargu- należypodaćopis
m en a i datęnabycia.od kogo: niedotycfy
gospodarczł(na|eży
podaćformęprawnąi p|zedmiotdziała|ności):
1 Prowadzędziałalnośc
niedotycfy
osobiścieniedotyczy
WspÓ|nie
f lnnymiosobaminiedotyczy
Z tegotytuluosiągnąem(ę]am)
w rokuubiegłym
dochódw wysokości:niedotyczy
gospodarczą|ub jestem przedstawjcielem,
pełnomocnikiem
2 zaźądzań dfiatalnością
takiej dfiała|ności
(naIeży
podacformęprawnąi pŻedmiotdziałaIności)|
nie dotyczy
-

osobiśceniedotyczy
Wspólne z ]nnymosobami niedotyczy

Z tegoty|ułu
osiągnąłem(ę]am)
w rokuubiegłym
dochódW wysokości:nie dotyczy
(nazwa,siedzibaspołki): niedotyczy
1. W spółkachhandlowych
-jestem rzłonkiem
niedotyczy
zarządu(od kiedy):
-jeslem cfłonkiemradynadzorczej(od kiedy):
niedotyczy
_jeslem cfłonkiemkomisjirewizyjnej
(od kiedy): niedotyczy
dochódw wysokoŚci: niedotyczy
w rokuubieg]ym
Z tegotytułu
osiągnąem(ęłam)
2 W spóldzie|n|ach:
rte da\yczy
_jestem członkern
farządu(odkiedy): n]edotyczy
_]estem cfłonkiemradynadzorczej3
(od kiedy) nie dotyczy
-jeŚtern członkiem
(od kjedy): nie dotyczy
komisjirewizyjnej
dochódw wysokości: nie dotyczy
w rokuubiegłym
z tegotytułu
os]ągnąłem(ęłam)

3' W fundacjachprowadzących
gospodalczą
działa|ność
nre0oryczy
-jestem cfłonkiem
zafądu (od kiedy): nie dotyczy
-je5tem członkiem
radynadzorczej(od kiedy): nie dotyczy
-jestem członkiemkomisjirewifyjnej(od kiedy): nie dotycfy
z tego tytułuoslągndem(ęłam)
w .oku ubiegłymdochód w Wysokości:nie dotycry

v t.
Innedochodyosiąganez tytułufatrudnienia
|ub innejdziałalności
zarobkowej
|ub zajęć,z podaniemkwot
uzyskiwanych
z każdego
tytułu:
1)ratrudnienia
63.137,40
2) umowy-zlecenia
445,98
3)zatrudnienia
małżonka
3'548,07
4) rentymaEonka
2.812,93
4) innychżródeł
matżonka
7.160'45
Wszystkiedochodysianowiąmałżenskąwspólność
majątkową

tx.
składnikimieniaruchomegoo wańościpowyżej10 o00 złotych(w przypadkupojgzdówmechanicznych
na|eży
podaćmarkę.
mode|i rokprodukcji):niedotyczy

x.
zobowiązaniapieniężneo wańoścjpowyżej10 000 złotych,w tym zaciqgniętekedyty i pożyczkiorazwarunki,
na jakich zostałyudzie|one(wobec kogo,w fwią3kuz jakim zda.zeniem,w jit<i{ wyso[ości;i nie ootyczy

czĘść
B

PowyższeośW
adcfenie składamśWiadomy(a)'
iŹ na podstawieart 233 S 1 Kodeksukarnegoza podanienieprawdyub zatalene prawdygrozikarapozbawienia
Wolnośc.

Zlacierec 28.44.2011|

N . v | a ś c i \ ' rs' ke r e śĆ
|.]. dotycz!'dz.lla noŚc wyt\łórcze]w lo|ń c|Wjew f€ k resle produkcjiroś|innei
i zwierzęcej.w fonrle ] zakfesie gospodaF
.

N e dotyczy rad nadzorczych spółdzie|nimieszkaniowych'

