oŚWADCZENlE MAJĄTKoWE
wójta, zastępey we}ta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy,

eraz

eseĘ wydająeej deey4e

administraeyjne w imieniu wójta

Walim, dnia

.02.2071 r.

27

(miejscowośc)

Uwaga:
1. Osoba składająca

każdej z rubryk.

oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą starannego

i

zupełnego wypełnienia

2, Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdująw konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać ,,lligg!9lfuZy'1

3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określićprzynależnośćposzczególnych składników mająt-

kowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego

jątkową,

4. Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju

i

majątku objętego mażeńską wspólnością ma-

iza granicą.

5. Oświadczen ie majątkowe obej m uje równ ież wiezytel

nościpien iężne.

częściA oświadczenia zawańe są informacje jawne, w częściB zaśinforrnacje niejawne dotyczące adresu
zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości,

6. W

cZĘSc A
Ja

nizej podpisanyta l ,,,,,,Anna Siwa-Szenejko

- a'Z
17-02-1968r

-,.:z:^, ?

'aZ", :ta a'el '?ż", i;a 'a::

",ż

'-'CaZa.

l- a

.,, O[eśricy

(miejsce zatrudnienia, stanowisko iub funkcja)

po zapoznaniu sir
.episami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o ograniczeniu prowadzenia działainościgopełniące funkcje publiczne (Dz U. Nr ,106, póz.679, z 1998 r, Nr 113 poz. 7i5 i Nr 162, póz.
spodarczej przez
1126,z 1999 r ł
rz. 483,z2000 r. Nr26, poz,306 orazz2002 r. Nr 113,poz.984 i Nr214,poz.1806) oraz ustawyz
J samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, póz. 1591 oraz z 20a2 r. Nr 23, poz, 22a, Nr 62,
dnia 8 marca ,4
poz. 558, Nr
,cz,984, Nr 153, póz, 1271 i Nr 214, póz. 1806), zgodnie z ai,.24h tej ustawy oświadczam, ze
posiadam \r
ąc€ w skład małzeńskiej wspolnościmajątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:
l,

Zaso'n,

,,l.i

-zne:

-

środkipienięzne zgromadzone w walucie

pieniężne zgromadzone w walucie obcej: , ...

- papiery lvartościowe:,",,,.,..... nie dotyczy

,

polskiej:

,nie dotyczy

. .12.000,00

zł ..,,.,..

ll.
1. Dom o powierzchni:...nie dotyczy. m2, o wartości

2, Mieszkanie o powierzchni.,. nie dotyczy,,
rodzaj gospodarstwa:,,,,,.......... nie dotyczy
o

wartości:,.

nie dotyczy,,,...

tytuł prawny: .......,.....,.... nie dotyczy

ZIego tytułu osiągnęłam w roku ubiegłym przychod

i

dochod w wysokości...,......,. nie dotyczy.,

4, Inne nieruchomości:

powierzchnia:.........,.,

nie dotyczy..

tytuł prawny:..,,,,".,..,. nie dotyczy..

udziały te stanowią pat<iet większy niz 10% udziałow w
Zt_ego tytułu

M,

pos

osia,:

adan

społce.

.,, nie dotyczy

w roku ubiegłym dochod w wysokości:...,,......,. nie dotyczy.

ł spółkach n..o]"*:::;:i:1 ,..ae

em tenta

]czoe

stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spółce:..
:go tytułu osiągnęłam w roku ubiegłym dochod w

..

akq

1

nie dotyczy

wysokoścl... ..,,,., nie dotyczy.

V.

Nabyłam (em) {nabył rnoj małzonek, z wyłączeniem mienla przynależilego do jego majątku odi'ębnego), od §karnu
pańśtwa, )nnej'panśtwóńej osJoy rjra*ń,"1ednostet< samoząt]u teryto}ialne§o, lch związkow lub od kornunaine1
p1.i*nej'n'astępujące'mieniÓ, rtore póOl"egało zbyciu w dradze przetargu
rlie dotyczy
mienia i datę nabycia, od kogo:

oŚÓny

*

należy podac oPis

]

prowadze dzlałalnoścgospodarczą2 (należy podac formę prawną i przedmiot działalnoŚci)
nte dotyczy

-.lsobiscie...
wspolnie z

nie dotyczy"

innymiosobami

.,. nie dotyczy

Z iego tyttlłu osiasnęłam w roku ubiegłym przychod idochod wwysokości .

.,.

nie dotyczY.

_, Zz,zacza:n, działalnościągospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej działalnoŚci (na!ezY
^,'::a: lormę prawną i przedmiot działalności):...,.......,,,,,,..,,,..,. . nie dotyczy......,.

,i.,l.)t_rD;Sulc,..

u_

,i

nie dotyczy,

wsi:o]nie z lnnymi

osobami

nie dotyczy,.

tego tyiulu osiągnęłam w roku ubiegłym przychod idochod wwysokoŚci:........ nie dotYczY.

]l

i

W społkach hanoiowych (nazwa, siecjziba społki): .
1est,;nr członkiem zarządu (od

kiedy):

,.

.. nie dotyczy,

nie dotyczy..

jestem członkie l, -,,dy nadzorczej {od kiedy):..,....,,,. nie dotyczy.. ...,,,..
członl ,.cmisji rewizyjnej (od kiedy),, . .,, nie dotyczy...
1estern

Z iego tytułu

c

ęłam w roku ubiegłym dochod wwysokości: .....,... nie dotyczy..

członktem zarza,du (od

kiedy),

nie dotyczy,.

członkiem rady nadzorcze13 {od kiedy) .., .. , nie dotyczy..
,:ern członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): . .,, . nie dotyczy.
:;irl

;,!o tvtułu osiagnęłam w roku ubiegłym dochod w wysokości:.. . ... ,. nie dotyczy,,
\,,ii_ltliac]ach prowadzących działalnoścgospodarczą

je

stem członkiem

zazalu

(od

kiedy):

nle dotyczy

, nie dotyczy

siem członkiem rady nadzorczej iod kiedy): """" nie dotyczy""""
iestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):""""", nie dotyczy"" "

le

Z tego tytułu ostągnełam w roku ubiegłym dochod w wysokości:..,,.., nie dotyczy

""

,

