administracy-rne w imieniu starostyl
DnIER^GOT dnia 20.02.2077 r.
(mieiscowoS6)

Uwaga:
i zupelnego wypelnienia
t. Osobaskladai4ca oswiadczenie obowi4zana iest do zgodnego z prawd4, starannego
kaZdeizrubryk
nale2y wpisa6 ,,nie
z. leiteli poszeeg6lne rubryki nie znaidui4 w konkremym przypadku zastosowania,
dotycz.y'.
skladnik6w mai4t3. Osoba skladai4ca o6wiadczenie obowi4zana iest okre6lii prrynaleinofit poszeeg6lnych
wsp6lno5ciq mamalZefsk4
obiqtego
i
mai4tku
odrqbnego
maiqtku
do
kowycb dochod6w i zobowiqz,ari
iqthowq.
4. OSwiadczenie mai4thowe dotyczy maiqtku w kraia i z'agranic4'
5. Oswiadczeniemai4tkowe obeimuie r6wnie2 wierzytelnoSci pieniqZne.
dotyczAce adresu
6. W czqSciA o6wiadczenia zawarte sq informade iawnq w czqSciB za3 informacie nieiawne
zamieszkania skladaiqcego oSwiadczenie oraz mieisca polo2enia nieruchomoSci.

czqscA

PMZM O . SWIDERSKA WIESI'AWA

la, niilej podpisanY(a),

(imiona i nazttisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony[a). 14.06.1962

w

SZTUM

PTWIAT1WY URZADPRACYW SZTUMIEZ/S W DZIERZG0NIU:
11
82-440 DZIERZGON;UL.ZAWADZKIEGO
(miejscezatrudnienia, stanowiskolub funkcia)

prowadzenia dzialalnosci
po zapoznaniusiq z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu
poz'
j przezoro'byp"trri4." funkcjepubliczne[Dz.u. Nr 106, poz.679, z 7998 r. Nr 113,poz' 7L5 i Nr 162,
gospodarcze
oraz
poz'
1806)
214,
poz. 984 i Nr
1126,z 1999r. Nr 49, poi. 4Bz-,z 2000 r. Nr 26, poz-.306 oraz z 2002 r. Nr 113,
poz.1592 oraz 22002 r' Nr 23'
Nr
142,
r.
(Dz.
ll.
z
2007
powiatowym
samorz4dzie
r.
o
1998
ustawy z dnia 5 czerwca
poz' 1806), zgodniez art'
poz.220,Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.9B4,ttr i5:, poz. 7271,Nr 200, poz. 1688 i Nr 214,
lub stanowi4cem6j
zsc tejustawy o6wiadczam,2e posiadamwchodz4cew sklad malZeriskiejwsp6lno5cimajqtkowej
majEtekodrqbnY:

I.
Zasoby pieniq2ne:
Srodki pieniq2ne zgromadzone w walucie polskiej:

Srodki pieniqZne zgromadzone w walucie obcej:
-

papiery wartoSciowe:
na kwotq:

NIE DOTYCZY.
NIE DOTYCZY'

NIE DOTYCZY.

II.
1. Dom o powierzchn N
35,16 m2, o wartoici: ...(wart' szacunkowa) ok' 50'000 21"""""
z. Mieszkanie o powierzchni:
tytul prawnyt ..........,q6LDZIELCZELOKATORSKIEPRAWO DO LOKALU
1

Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa:

NIE DOTYCZY.

.....powierzchnia:

o warto6ci...
t5rtulprawny:
Z tego t5rtuluosi4gn4lemfiqlam)w roku ubieglym przych6d i doch6dw wysoko6ci:........N1E-DO'D{CZY.
4.

Inne nieruchomo5ci:
powierzchnia:

.......,..
NIEDOTYCZY

o wartoSci:
t5rtulprawny: ..............................

III.
- nale|ypodailiczbqi emitentaudzial6w:.........NIEDOTYCZY.
Posiadam
udzialyw sp6lkachhandlowych
- Udzialy te stanowi4 pakiet wiqkszy niL 10o/oudzial6w w sp6tce:.........

- Ztego t5rtuluosi4gn4lemfiqlam)w roku ubiegtymdoch6dw wysoko5ci:..............

v.
Posiadamakcje w sp6lkach handlowych - nale2y podad liczbq i emitenta akcji: ......NIEDOTYCZY
- Akcje te stanowi4 pakiet wiqkszy ni2 L0o/oakcji w sp6lce:

- Ztego t5rtuluosi4gnelemfiqlam)w roku ubieglymdoch6dw wysoko6ci:..............

v.

Nabylemfam)(nabyt m6j ma]2onek,zwyl4czeniemmienia przynaleLnegodo jego majqtku odrqbnego)od
SkarbuParistwa,innej paristwowejosobyprawnej,jednosteksamorz4duterytorialnego,ich zwiqzk6w lub
od komunalnejosoby prawnej nastqpuj4cemienie, kt6re podlegalo zbyciu w drodze przetargu - naleLy
DOTYCZY.
podai opismieniai datqnabycia,od kogo:......N18

u.
1 . Prowadzq dzialalno66 gospodarcz4z(naleZy podad formq prawn4 i przedmiot dziatalno6ci):
NIE DOTYCZY
- osoDrscre
r a t

,

- wsp6lniez innymi osobami
w roku ubiegtymprzych6di doch6dw w1'soko6ci:NIE DOTYCZY
Ztego tytulu osi4gn4lemOqlam)
pelnomocnikiemtakiej dzialalno6ci
2. Zarz4dzamdzialalno6ciqgospodarcz4lubjestemprzedstawicielem,
przedmiot
DOTYCZY.
prawnA
dzialalno6ci):..........N18
poda6
i
formq
fnale2y
- osobiScie.

- wsp6lniez innymi osobami
Ztego t5rtuluosi4gnqlemfiqlam)w roku ubiegtymdoch6dw wysoko5ci:... NIE DOTYCZY.

uI.
DOTYCZY.
1. W sp6lkachhandlowych(nazwa,siedzibasp6lki):..........N18
- jestemczlonkiemzarzEdu,(od kiedy):.
- jestem czlonkiem rady nadzorczej, (od kiedy):
- jestem czlonkiem komisji
Ztego t5rtulu osi4gn4lemfiqlam) w roku ubieglym doch6d w wysoko5ci: ...NIEDOTYCZY

- iestem czlonkiem komisji rewizyjnej, (od kiedy):

NIEDOTYCZY,
Ztego tytulu osi4gnqlemfiqlam)w roku ubiegtymdoch6dw wysoko6ci:......

3. W fundacjachprowadzecychdzialalno66gospodarcz4:
- jestemczlonkiemzarz4du(od kiedy): ..........N[E
DOTYCZY.
- jestemczlonkiemrady nadzorczej(od kiedy):.........N18
DOTYCZY.

