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OSWIADCZENIE MAJATKOWE

w6jtarzastepcy-w6jta,-sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki^Fgamzaeyjnej gminy,
osoby zarzqdzajqcej i czlonka orcj a mi zarzqdzuj^cecjo-gminn^ osoba prawny

oraz osoby wydaja.cej decyzjeadministracyjne w-imientu-wojta

Strzclcc, dnia 25.04.2014 r.
(miejscowosc)

Uwaga:

1. Osoba sktadaja.ca oswiadczenie obowia_zana jest do zgodnego z prawda^ starannego i zupetnego wypelnienia
kazdej z rubryk.

2. Jezeli poszczegolne rubryki nie znajdujq w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy wpisac ..nie dotyczy'\. Osoba skladajqca oswiadczenie obowiajzana jest okreslic przynaleznosc poszczegblnych skladnikow maja,t-

kowych, dochodow i zobowiqzah do maja^ku odrebnego i maje(tku objetego matzeriska^ wspblnoscia^ ma-

4. Oswiadczenie maja^tkowe dotyczy maja^tku w kraju i za granicq.

5. Oswiadczenie maja^tkowe obejmuje rowniez wierzytelnosci pieni^zne.

6. W czesci A oswiadczenia zawarte 53 informacje jawne, w czesci B zas informacje niejawne dotyczqce adresu
zamieszkania sktadaja^cego oswiadczenie oraz miejsca potozenia nieruchomosci.

CZf^SC A

Ja. nize] podpisany(a) Ewa, Angela Zielak, Dymon

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) urodzony(a) 29.11.1959 r. w Kutnie

Urza^d Gminy Strzelce

umujste zatrudmenia)

Sekretarz

(slanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu si? z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o ograniczeniu prowadzenia dziaJalnosci go-
spodarczej przez osoby petnia.ce funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz. 679, z 1998 r. Mr 113, poz. 71 5 i Nr 162, poz.
1126. z 1999 r Nr 49, poz. 483. z 2000 r. Nr 26, poz. 306 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr214, poz. 1806) oraz ustawy z
dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminriym (Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62.
poz. 558, Nr 113. poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806), zgodnie z art. 24h tej ustawy oswiadczam, ze
posiadam wchodza.ce w sktad matzehskiej wspolnosci maja^tkowej lub stanowia,ce moj maja^tek odrebny:

I

Zasoby pieni^zne: — srodki pieni^zne zgromadzone w walucie polskiej. rachunek rozliczeniowo - oszcz^dnosciowy

4606,51zt

— srodki pieniezne zgromadzone w walucie obcej: nie posiadam

— papiery wartosciowe: nie posiadam

1. Dom o powierzchni: 60 m m2, o wartosci: 50 000,00 z\t prawny: wtasnosc majq_tek odr^bny

2 Mieszkanie o powierzchm:36 m2, o wartosci 70 000,00 z\t prawny: wtasnosc majatek odr^bny

Misszkanie o powierzchni: 43 m2 o wartosci 145 000.00 z\c

3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: rolne, powierzchnia:2,29 ha



o wartosci 30 000.00 z\j zabudowy: budynek mieszkalny. gospodarczy, garaz

tytut prawny wlasnosc maja^ek odrebny

Z tego tytutu osiajgnatem(etam) w roku ubieglym przychod i dochod w wysokosci: 5 000,00 zl; 800,00 zt

Inne nicruchomosci;

powierzchnia: me dotyczy

o wartosci: nie dotyczy

tytut prawny: nie dotyczy

Posiadam udziaty w spolkach handlowych -nalezy podac liczbe i emitenta udzialow. nie posiadam

udzialy te stanowia^ pakiet wiekszy niz 10% udziatow w spbtce. nie dotyczy

/ tego tytulu osiaj:|najem(elam) w roku ubieglym dochod w wysokosci: nie dotyczy

IV.

Posiadam akcje w spotkach handlowych - nalezy podac liczb§ i emitenta akcji me posiadam

akcje te stanowia pakiet wiekszy niz 10% akcji w spotce: nie dotyczy

Z tego tytulu osiajgnajem(etam) w roku ubieglym dochod w wysokosci. nie dotyczy

V.

Nabylern(am) {nabyl mbj mafzonek, z wylaczeniem mienia przynaleznego do jego majajku odrebnego) od Skarbu
Panstwa, innej pahstwowej osoby prawnej, jednostek samorzadu terytorialnego, ich zwia^zkow lub od komunalnej
osoby prawnej nastepuja.ee mieme, ktore podlegalo zbyciu w drodze przetargu — nalezy podac opis

mienia i date nabycia, od kogo: nie dotyczy

VI.

1 Prowadze dzialalnosc gospodarcza,'' (nalezy podac forme prawny i przedmiot dziatalnosci) me prowadze
dziatalnosci

- usobiscie: nie dotvc/\ wspolnie z innymi osobamt : nie dotyczy

Z tego tytulu osiqgnajem(etam) w roku ubiegtym przychod i dochod w wysokosci: nie dotyczy

2 Zarzqdzam dzialalnoscia, gospodarcza, lub jestem przedstawicielem, pelnomocnikiem takiej dzialalnosci (nalezy

podac forme prawna^ i przedmiot dziatalnosci)1 nie dotyczy

- osobiscie: nie dot\e/.\ wspolnie z innymi osobami: nie dotyczy

Z tego tytulu osiggnajemletam) w roku ubieglym przychod i dochod w wysokosci: nie dotyczy

1 W spolkach handlowych (nazwa, siedziba spolki): nie dotyczy



jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy) nie dotyczy

jestern czlonkiem rady nadzorczej {od kiedy).nie dotyczy

jestem czionkiem komisji rewizyjnej (od kiedy) nie dotyczy

Z tego tytulu osi^gnajerrXelam) w roku ubieglym dochod w wysokosci: nie dotyczy

2. W spoldzielniach: nie dotyczy

jestem czlonkiem zarzadu (od kiedy) nie dotyczy

jestem cztonkiem rady nadzorczej3 {od kiedy) me dotyczy

jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):nie dotyczy

Z tego tytulu osia£)najem(elam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci: nie dotyczy

3 W fundacjach prowadza,cych dzialalnosc gospodarcza; me dotyczy

jestem czlonkiem zarzadu (od kiedy)' me dotyczy

jestem cztonkiem rady nadzorczej {od kiedy): nie dotyczy

jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):nie dotyczy

Z logo tytulu osia^gnajernfetam) w roku ubieglym dochod w wysokosci: me dotyczy

Vlll.

Inne dochody osiqgane z tytulu zatrudmonia lub innoj dzialalnosci zarobkowej lub zajec, z podaniem kwot

u/yskiwanych z kazdego tytulu: wynagrodzenie ze stosunku pracy - 71 280,28 zt malzenska wspolnosc majajkowa

Skkidniki miema cuchomogo o wartosci powyzej 1 0 000 zlotych (w przypadku pojazdow mechanicznych nalezy

niarke, mode' i rok produkqi. me dotyczy

X.

/obowit\zania pieniezne o wartosci powyzej 10 000 zlotych. w tym zaciqgnie^e kredyty i pozyczki oraz warunki, na

jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiazku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokosci):

Bnnk PKO BP o/Kutno kredyt hipoteczny na zakup mieszkania w wysokosci 81 000.00 zl pozostalo do splaty

'H r>40.,'4 zl


