
oŚwIADCZENlE MAJĄTKowE

}yójta' zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy'
osoby ZarZądzającej i czlonka organu zarządzającego gfiinną osobą prawną oraz osoby rvydającej dec1'zje

administracyjne w imieniu łYójtal

Cluhc:yce' łtta )- A,victnia 20ló roAu

Uwaga:

1' osoba składaiąca oświadczenię obowiąZanajest do Zgodnego Z prawdą, Starannego i zupełnelo wypełlienia
każdej z rubryk'

2. JeŻe|i poszczęgólne lubryki nie Znajdują w konłIetnym przypadku Zastosowania' należy wpisać \Ę
dotvczv".

3. osoba składająca oświadczęnie obowiązana jest okleślić przynależność poszczególnych skłaÓlików
maiątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majatku objętęgo małżeńską wspólnością
majątkową'

4. oświadczenie o Stanie majątkowym dotyczy majątku \ł' kaju i za grarricą.

5. oświadczenie o stanię majątkowym obejmuje również wierzye}ności pienlęŻne'
6. W części A oświadczęnia Zawarte są infomacje jawne. w części B zaś informacje niejawnę dotyczące

adręsu zamieszkania składającego ośrł'iadczenie oraz miejSca połoŻęnia nieruchomości.

cZEśc A
Jadwiga Królikowską - nąl,tisko rodowe Jąśniewską

-r8, J5
2. Mieszkanie o powierzclui:..''''''''''...''.' '.m2. o waftości:

ok' 70.000 zł v,t"az z ud:iąle v, u^lkowąniu

wiec4,slłm gnntu dzialki nr 205/33 o powierzchni 0,0125 ha lytlos:qcya 87/}000

visp ó l n oś ć ust al:ou,a m ął: e ńs ka

Ja. nizej podpisany(a)

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

30 ltpca 1962 roku Zgierztt

Llrzqd Miejskił, Głrtbc1cach naczelnik Wydziału Rozwoiu Przedsiębiorczości i Rolnictwa

(miejsce zatmdnienia, stanowisko lub funkcja)

po ŻapoŻnaniu się z przepisami ustaw), z dnia 2l sierpnia l997r. o ograniczeniu prorładzenia dzialalności gospodarczej przez
osoby pełniące funkcje publicznc (Dz. U' Nr I06. poz. 679, z 1998 r. Nr 1 13. poz. 715 i Nr J62' poz' 1 126, z l999 r. Nr 49.
poz' 4E3, z 2000 r. Nr 26,poz.306 oraz zŻ002 r' Nr 113' poz. 984 i Nr 2i4' poz. 1806) onz ustawy z dnia 8 marca 1990r' o
samorządzle gminnym (Dz. U ' z 200l' I' Nr 1'l2' poz. 159l oraz z 2002 r. Nr 23' poz' 220, Nr 62' poz. 558, Nr l 13, poz. 984,
Nr l53. poz. 127l jNr 2l4, poz' t80ó). zgodnię z ań' 24h tej usta\r} oświadczam. że posjadam \'chodzące $' skład
małżeńskiej rł,spólności majątkowej 1ub stanorviące mój majątek odrębny:

I.
Zasoby pieniężne:

20 000 zł
srodki pieniezne zgromadzone rł rł alucie polsk iej:..''''''.'.''.'''

nte dory^c4
(rodki pieniężne zgromadzone rł rł alucie obcej:....

nie dofuc4

II.
nie dol)c4

l. Dom o pouierzchni:.................................. m2. o wamo'ci:



3. Gospodarstwo rolne: nie doh)c4
rodzaj gospodarstwa: .............................. powrerzchria:

Z tego t}'tułu osiągnąłem(ęłam) w loku ubjegłym pzychód i dochód w wysokości:.. '......'... '.. ' '

4. Ime nieruchonrości: nte dotNc4}

qłul pt'awn5:

III.
nie doĄlcł

Posiadam udziały w spólkach handlov1'ch naleĄ podać Jiczbę i emitenta udziałów:

udziaty te stanorłia pakiet rłieksz1 niż l0oo udZialów \Ą Spólcę;''.''''''.''''''''''

Z tego Rłufu osiągnąłem(ęłam) rł'rol:u ubiegłym dochód w wysokości:

IV.

nie dorycł
Posiadam akcje w spółkach handlowych - naleĄ podać liczbę i emitenta akcji:.'.'.'.........''.'''''''''...

akcje te stanowia pakiet wieksz1 niŻ l0oo udzialólł rł spólce:''............''

Z tego ryłulu osiagnąlem(elam) rł roku ubieeIln dochód u rł1sokosci:......''''''''..'''.'''''''.'

Nabyłem(am) (nabył mój małżonek' z wyłączeniem mienia przynaleŹnego do .jęgo majątku odrębnego) od
Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej. jednostęk samorządu terytorialrrego' ictr związków lub od
komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegało Zbyciu w drodze przetargu _ nalęŻy podać opis

nie dory^czy

vI.
nie dotyczy

1.Prowadzę działalność gospodalczą2 (naleĄ podać formę prawną i przedmiot działalności):

- osobiście..

- wspólnię Z innymi osobani..

Z tego Ę,tułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:.......''.........'......'

2. Zarządzanl działalnością gospodarczą lub jestem plzedstawicielem pełlomocnikienr takiej działa]ności
nie dory-cą

(należy podac fotme prarł ną i przedmiot dzialallości'1:''.'''''''

- wspólnie z innymi osobami-.

Z tego t}1ułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubieg\m przychód i dochód w wysokości:



VII.

nte doj)cz!
1. W spółkach hand1orł,ych (nazwa, siedziba spółki):

.ięstęm czlonlięm rad5 nadzorcze'j (od kied5):...

-jesteln czlonkiem komis'jireuiz1jnej (od L iędr );. ' ' ' ' ' ' '.....

Z tę3o ĘruŁu osiagnalemtelamlw roku ubieg[m dochod rł rł1sokosci; ..'''''...'.'''.....''''''

- jesleln czlonk iem rady nadzorcze j' (od kjędy)|'''.''''''''''

Z tego tytułu osiągnąłem(ełam) w roku ubiegłym dochód u'w1'sokości:

nte dor),^c4

3. \\ fundaciach prorładzacych dzialalnośc _lospodarczą;'''.......

- jestem czlonkiem rad5 nadzorczej (od kied5):.............

- ]esrem czlonkieln komisji rerł izyinei (od k ied1 ):. ' ' ' ' ' ' ' '....

Z tego t-vtułu osiągnąłem(ęłam) w Ioku ubięgłym dochód w wysokości:

Irrne dochody osiągane z
z podaniem kwot uzyskiwanl'cl')

Ąłułu zatrudnienia lub
Z kaŹdego Ąaułu: 77 127'51

działa]rrości zarobkowej lub zajęć'
tym. w:; agrodzenie ze stosunku pracy -

lnneJ
zł' w

dochód brutto 77 127,51zł

IX.

Składniki mienia ruchonlego o wafioścj powyŹej l0.000 Z]ot'vch (W przypadku pojazdów mechanicznych naleŻy
podać markę, model i rok produkcji)' nie dotycry

x.
Zobowiazania pienieżne o u'altości połyżęj 10.000 Złotych' w tym zaciągnięte kedtĄ
i poĄczki oraz warunki, najakich Zostały udzieJone (wobec kogo, w zu'iązku zjakim zdarzeniem' w jakiej


