
ośwrłncznNln MAJĄTKowE
RADA MtE §KA w róznrowE radnego gniny

Data.... J ózsfów, dnia 25.M.20 l 8.r.

Uwaga:

1. Osoba składająca offiadeenie jest do zgodnego z prawdą
§tilann€go
i zupehego wypehienia każdei z rubryłi

JeżŃposzczególne rubryki nie znajdui ą w konkrehym przypadlrn zastosowanĘ
natcży wpi$ć "nic dotyczv".

Osoba skladająca oświadczenie obowiąąana iest określić przylależność posz,uąólnych
skladników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku
obiętcgo mł|żctńsĘ wspróhośc{ą majątkową

Oświrdczcnie o §trnic neiątkowym iloĘuy majątku w haiu i ze grenicą

Oświadgenie o stanie majątkowym obejmuie również wier:zytelności pienięźne.

W części A oświadczenie ravańe ą infomacie jawną w czgici B zaś informacje
niejewne dotycząe adrcsu zemicdnnir skłłleią93g6 oświedczenie orez micjłce
położenia nieruchomości.

CzĘŚC 
^

JąnbĄ@pisany (a)" TERESA SITARZ rcd_ DRODZIEL
( imiona i nazwisko maz nanisko rodowe )

(a) 25.04.1955r w JOZEFOWIE

NA§ru Z)ROWIE EWA KOLASŃSKA-GLIWA I WSPOLNICY SPOŁKA JAWNA

wrÓrepowm - K§ĘGowĄ
- RADNA RADY MIEJSKIEI w lÓreroWIE

( miejsce zafiudnienią stanowisko lń funkcja )

po zapoznaniu Ę z pząisami ustawy z dnia 8 marca l99&. o sam,orządńe pinrym (Dz.U. z
2OOlr.Nr l42, pz-159l;ofrrzzZaD2r-Nr23, pnz-2Ao,Nr6Łpoz.558,Nr 113,poz- 9M,Nr
l53, poz.l27l i Nr 2l4, pz.l806), zgodnie z m.t. 24h ą ustawy oświadczam, ze posiadam
wchodzące w-skład małżenskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

L
Zasoby pieniężne:
- środki pieniężne ne w walucie polskiej: 23.200,00 zł /osobiste/
- śFodki pienięzrre wwalucie obcej:........ nie dotyczy.....
- ppiery wartościowe: .........-nie doĘczy
- na ł§rcĘz .--------- nie doĘczry

3.

4.

§.

6.



il.

1- Dom o powierzchni :-...-.-..-...-........... 11

§rtuł praumy: wspólnoff! małzeińska.....-.
2 #,o wutości: lffi tysięcy złoĘch-.....

2. Mieszkanie opowierzchni: nie doĘczy...--- fr2,o wartości: nie dotyczy
tytułpraumy: -............... ..........nie do$c,zy.....

3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstw.nie dotyczy.... , powierzchnia: nie doĘczy.....
o wartości: .-.--.-..ńe dotycry -- --.
Icd"jn zabtdoury: ..-..-.. _nie dotyczy. -. - -

tYfuł p,r:avmy: ..___._.........nie donvq _.

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: ".nie
dotyczy

4. Inne nieruchomości:
powierzchnia: .l. bud. miesz.-gospod. o pow. 77#, 2. sznpadrewnianą
3. działkazabudowana o pow.25,1 9atą 4 działkabudowlana o pow. 26 *y' ...

o wartości: 1 - 60 tys. ń, 2 - 6 Ęs. z}" 3- 75 ws- ń, Ę 78 Ęs. ?Ł...-..........-
tyfułp:avmy: wz- 1,2,3,4 - wspólmść rnałż,eńske-

nL

1.posiadamud,-idywspółkachbandlowychztńzińgu-* ońbpravmychlub
przodsiębioróq w}frórych lr§?§filiczątakie osoby -ń€zy podać liczĘ i €mit€nta

::i::: ................nie dotycry.....

lrfuiały te stanowiąpakietu,ięksąy rllizlW/o urlziałóww spółce: --.---.....nie dtyczy.

Ztego qfułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ....nie doĘczy.....

2. Posiadam udziały winnychffiańhandlowych -naleĘfiaśliczĘiemitelrtaudziałów:
.....nie doĘcry.,..

Ztego t5ń}h} osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ..nie dotyczy.........

Iv.
1. Posiadam akcje w spółkach handlowych zudzińem gminnych osób prawnych lub

przedsiębiorców, w których uczesbricz ątakie osoby -naleĘ podać liczbę i emitenta akcji:
.....-..nie dotycry

akcje te starrowią pakiet większy nŁ lW/o akcji w spółce: .............nie dotyc,ry
Ztego tylułu osiągnąłern(ęłam) w roku ubiegłym dochod w wysokości: .nie dotyczy
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2. Posiadam akcje w innych spółkach handlowych -naleĘ podac liczbę i emitenta akcji:.................
- 65 akcji - vłady Tytoniowe w Lrńlinie sA._._._....
Ztego §ń*u osiągnd€m(ęłm) w roku ubiegtym dochód w wysokości: -.-.-_nie óoĘcry..-.----.

v.

Nńyłem(am) ( nńył mój ma}zoneĘ z wyŁąszeniem mienia v'zymlefurr.gD do jego
mająku odrębnego) od Skrobu Pństwą innej państwowej osoby pravmej, jdnostek
samorządu terytorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie,
łtóre podlegńo ńyciuw drodze przntałgl-no;le,Ę podaś opis mienia i daę nabycią od kogo : .-nie

yI.

l. Prowadą działalność gps@ar§zą (nalezy podac formę praumą i przndmiot dzidalno&:i) :

- wspólnie z innymi osobami ...-.........nie btyczy

Ztego q/fułu osiągnąłem(ęłarn) w roku ubiegĘm przachód i dochód w wysokości: .nie
doĘczy

2. 7arzą§zaln działalnośr:Ę gospodarcą lubjestem przod§tawicielem pehomocnikiem takiej
działalności (nalezy podać forrrrę prav/ną i pzo&rriot działalności): ..............

..........nię doĘczy.....
- osobiście nie dotyczry

- wspólnie z inrymi osobami ---.-.nie btycry.-.-.

Ztega tyh}łu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘnn dochód w wysokości: .."...nie dotyczy...

Yn.

W spółkańhmdlowych (nazrlĄ siedzihspołki ): ......-..-.......-..nie dotycry

- jestem członkiem zaruądu ( od kiedy ): ...........................nie doĘczy

- jestem cżonkiem rńy nadzarczej (od kiedy): ............-..nie doĘczy..

- je§tem cźonkiem komisji rcwiryjnej (od kiedy): .......-..._nie do$czy.... -

Ztego qńńu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości: ........nie doĘczy

vilL



Inne dochody osiągane z tynńu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub
7Źljw,
zpodaniemkwotuzyskiwanych zlśaidręgotyhilu: ztyttiluzmudnienia NASZE ZDROWIE
Ewa Kolasińska4liwa i Wspólnicy Spółka Jawna w Józefonie - 31.W7,14 ń,
Umowa zlecenie-340,28zł,Imę źródła - 3.408,35 zł, Emerytura- 28.749,72 ń,
Dietaradnego - 5.400,ffi ń.

Ix
Składniki mienia o wmtości pulyĄ 10 m0 ńoĘch (w prz5rpadku

pojazdów
mechaniczrrych należy podac markę, model i rok produkcji ): .........nie dotyczy..

x
Znbowązaniapienięzne o wmtości powyzej 10 m0 ńotych,wtym ruiągńętskr§dyty i
poĘc*i
oraz warunki, najakich zostaĘ udzielone (wobec kogo, w zwipku z jakim zdarzeńem, w jakiej

:.:-'-'ł {!ł.!.tr.....8.o.T.y.*..\t.




