
oŚWlADczENlE MAJĄTKoWE
radnego gminy

Roźwienica 
' 
dnia 19-04-2011 a.

(miejscowość)

Uwaga:

1. osoba składająca oświadczonie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego
wypełnienia każdei z rubryk.

2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym pnzypadku zastosowania' należy wpisać ..nie
dotvczv".

3. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych skladników
majątkowych, dochodów l zobowiązań do malątku odrębnego i maiątku objętego małżeńską
wspólnością majątkową.

4. oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju iza granicą.

5. oświadczenie o stanie maiątkowym obejmuje ]ównież wiolŻytolności ńieniężne.

6. W części A oświadczenia zawańe są lnformacje iawne, w części B zaś lnformacje niejawne dotyczące
adresu zamieszkania 8kładaJącego ośwladczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.

czĘŚc A

Ja' niże'i podpisany(a), eozena Maria Małka
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) 25 marca I9B2 r. w Jarosławj-u

- zatrudnina w starostwie Powiatowym w Jarosła!.'iu na stanowisku inspektora
w Wydzia1e ochrony Środowiska, Leśnictwa i Ro]nictwa

- Radna Gminy RoŹwienica

(miejsc€ zalrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz' U' z2001 (. Nr 142,
poz. 159'f oŻz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, N( 62, poz. 558, Nr '113, poz. 984, N|153, poz. 1271 i Nr 214, poz.

1806), zgodnie z arL 24h tej ustawy oświadczam, Źe posiadam wchodzące w sklad małŻeńskiej wspólności
majątkowej lub stanowiące mÓj majątek odrębny:

t.

Zmobypenipe:
_środki pieniężne zgromadzone w Walucie polskiej: 3 ooo zł (Wlasność)

- środki pieniężne zgromadzone W Walucie obce'i: nie dotyczy

- papiery Wańościowe: nie dotyczy

na kwotę:

Gcoun' 
'.lłon"



ll.

'1. Dom o powiezchni:

tytuł prawny:

n j'e dotyczy m 2, o wańoŚci:

2. Mieszkanie o powierzchni: ...................łi.łę...g9;y..9-z y..' m 2, 
o wartoŚci:

tytuł prawny:

3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: indywiduarne
o wańości: 25 ooa zł:

, powierzchnia: 3, o ha

rodzaj zabudowy: brak
tytuł prawny: dzLęTżąwą .0 ]ętn]ą
z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegtym przychód i dochód W Wysokości:
przychód 6 o0o zł, dochód 1 000 zł (wlasność)

4' lnne nieruchomości:
powierzchnia: nie dot yc zy

o Wańości: nie dotyczy

tytuł prawny: nie dotyczy

1il.

1. Posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub
przedsiębiorcóW, W któIych uczestniczą takie osoby - należy podaó liczbę i emitenta udziałów:

nie dotyczy

udziały te stanowią pakiet większy niż 'l0% udziałów w spółce: nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubieglym dochód w wysokości: nie dotycŻy

2. Posiadam udziały W innych spółkach handlowych _ należy podać liczbę i emitenta udziałóW;

rrac uuL yLZ y

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotVczV

M.
1. Posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub

przedsiębiorców' w których uczestniczą takie osoby _ należy podaó liczbę i emitenta akcji:

nie dot yc zy

0dol^,0, }tono



akcje te stanowią pakiet Większy niż 10o/o akcji W spółce: nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

2' Posiadam akcje w innych spółkach handlowych _ należy podać liczbę iemitenta akcji:

1i1e uuL yL 4 y

z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

V.

vt.

Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z Wyłączeniem mienia pŻynależnego do iego majątku
odrębnego) od skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawne'j, jednostek samoządu
terytorialnego, ich zwiąków lub od komunalnej osoby prawnei następu'iące mienie, które
podlegało zbyciu w drodze pzetargu - należy podać opis mienia idatę nabycia, od kogo:

nie dotVczv

1. Prowadzę działalność gospodarczą (należy podaĆ formę prawną i przedmiot działalności):

nie doŁ Vc zV

-osobiście:

_wspólnie z innymi osobami:

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym pŻychód i dochód w wysokości: 
'']]}ę..'_q._o_!.yę3y'....'..

2' zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem pŻedstawicielem pełnomocnikiem takiej
działalności (należy podac formę prawną i pzedmiot działalności):

nie doŁVcz
_osobiście:

-Wspólnie z innymi osobami:

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym pzychód i dochód w wysokości: .nie....dotVczV

Go.jtł^u Jło.t}o



vil.

W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): nie dotyczy

_ jestem członkiem zarządu (od kiedy): .Lł_e-...99!y..g_?.y

-jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):

- j estem członkiem kom isj i rewizyjnej (od lr edy) : ..{L}.9_..' 
g9.ly_-c- 

7_ 
y

vilt.

z tego tytułu osiągnąlem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotvczy

lnne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej dzialalności zarobkowej lub zajęć' z podaniem

kwot uzyskiwanych z kaŹdego tytułu:

te w 2 010 rokui

- z tVtułu Zatrudnienia: 21 3Ą9,68 zł lnne ź ród} a śWiadczenie ur1

dof' do wvcieczki iŁp' ): 1' oLĄ zL - 6B zł (brutto własnośćRAzEMi 28 363

dieta radnego: 1 200 zł (własność

lX
Składniki mienia ruchomego o Wańości powyżej 10 000 złotych (w pzypadku pojazdóW

mechanicznych należy podac markę, model i rok produkcji): 
'.n}ę.'._q.9-!_Yę.?y

X
Zobowiązania

oraz warunki,

Wysokości): nie dot vc z

pienięŹne o wartości powyże| 'l0 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyly i pożyczki

na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, W jakiej

@arł,o, il0J14



czĘsc B

Adres zamieszkania osoby składającej oświadczenie:

Miejsce polożenia nieruchomości wymienionych w punkcie ll części A (adres):

1. nie dotyczy
2. nie dotyczy
3. Ro źvri eni ca

4. nie dotyczy

Powyższe oświadczenie składam świadomy(a)' iż na podstawie art.233 $ l Kodeksu karnego za podarrie rrieprawdy

lLrb zatajenie plawdy grozi kara pozbawienia wolności.

RożWieni ca, dnia 19.04.2011 r S'aMs Jło&&
(podpis)(miejscowość, data)


