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r.
(miejscowość)

Uwaga:

'l. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego
wypełnienia każdej z rubryk.

2. Jeżeli poszczegó|ne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać !.!lig
dotvczv".

3. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określiÓ przynależnośó poszczególnych składników
majątkowych, dochodów izobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską
wspólnością majątkową.

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

5. oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelnoŚci pieniężne.

6. W części A oświadczenia zawańe są informacje jawne, w części B zaś informac|e nie'jawne dotyczące
adresu zamieszkania składaJącego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.

czĘŚc A

Ja' niżej podpisany(a), aozena Maria .t'lałka Małka

urodzony(a)

(imiona inazwisko oraz nazwisko rodowe)

25 marca I9B2 r. w Jaroslawiu
- Żatrrldnina W starostWie PowiatoWym w Jarosławiu na stano!.,isku inspekŁo]:a

W l,,/Ydzia1e ochronv Środowiska, LeśnictWa i Ro1niĆŁwa

Radna GminY Ro Źwi eni ca

PlZewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania .Problernów A1koholowych
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r' o samorządzie gminnym (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, paz. 1271 ! Nr 214, poz.
1806)' zgodnie z arI' 24h tej ustawy oŚwiadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej WspÓ]nośCi

majątkowej ]Ub stanowiące mÓj majątek odrębny:

t.

Zasoby pienĘżne:

_środki pienięzne zgromadzone w walucie polskiej: z ooo z1 (w1asność)

środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy

- papiery Wartościowe: nie dotyczy

na kwotę:



ll.

1. Dom o powierzchni: nie dotyczy m 2' o wańości:
tytuł prawny:

2. Mieszkanie o powierzchni: 
..''.''..'.'.''..''l'}.9_.''g91y'.9_z y..' m 2' o wartości:

tytuł prawny:

3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: indv!'i clua tne
o Wartości: 25 aao z.ł

38 ha

rodzaj zabudowy: bra k

4.

tytuł prawny: 1'!}a sno ś ć
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku biezącym przychód i dochód w wysokości:

.Pr.3'y9|9Ś...']''.':-9'9-'.'ł'ł'.''..Qgęt'oa 1 000 zI (wlasność
lnne nieruchomości:
powierzchnia: ,,1.

o Wartości'

tytuł prawny:

ilt.

1' Posiadam udziały W spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych Iub
przedsiębiorcóW, w których uczestniczą takie osoby - naleŻy podać liczbę i emitenta udziałóW:

udziały te stanowią pakiet większy niŻ 10oń udziałow W spÓłce: nie doŁyczy

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) W roku biezącym dochód wwysokości: nie clotyczy

2. Posiadam Udziały w innych spółkach hand|owych - naleŻY podaó liczbę i emitenta udziałów:
n1e dotyczy

Z tego tytulu osiągnąłem(ęłam) w roku bieżącym dochód w wysokości: n1e dotycŻy

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

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

nre dotyczy



akc1e te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spółce: nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąlem(ęłam) w roku breżąiymdochód w wyśokości: nie dotyczy

2. Posiadam akcje w innych spólkach handlowych _ należy podaó liczbę i emitenta akc.ji:

nie doŁVcz

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku bieŹącym dochód w wysokości: nie doŁycu y

Nabyłem(am) (nabyl mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do.jego majątku
odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu
terytoria|nego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które
pod|egało zbyciu w drodze przetargu _ należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo:

ni- doLV-.V

vl.

1, Prowadzę działalnośó gospodarczą (należy podaĆ formę prawną i przedmiot działalności):

nie dotvczv

- osobiście:

-wspó|nie z innymi osobami:

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) W roku bieżącyń przychód i dochód w wysokości: .']L}ę...9.9't.Yę7y'..,.'''

2. Zarządzam działalnością gospodarczą 1ub jestem przedstawicieIem pełnomocnikiem takiej
działalności (należy podać formę prawną i pzedmiot działalności):

e dol vc z

- osobiście.

-wspó|nie z jnnymi osobami:

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku bieżącym prz ychód i dochód w Wysokości: nie dotyczy



vil.

W spółkach handlowych (nazwa' siedziba spółki):

_jestem członkiem zarządu (od kiedy):

_jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):

_jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie

vill.

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) W roku bieżącyńdochód w wysokości: 
'nL_.' a9ty.'f

lnne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej
kwot uzyskiwanych z kazdego tytułu: .przychody Za okres od 01. o1.2o14

lub zajęc, z podaniem

do 31 .08 . 2014 :

:'.''?..'.!'y'!'P]y.'..?'n'!_IYgł*.ę.Lłą.i''. '? 
6 3a5,29 zł (brutto) (własność

- dreta radneqoi 2 10O zt {W}asnośó

- dr:o l-nosc w Cmt nnei fomi si i Rozwi a PloblemóW A1koho ]

1 050 zI (brutŁo) (własność

IX

]-La l APilvR: s 5sĄ,52 Z1 (Własnośc

Składniki mienia ruchomego o Wańości powyżej 'lo 000 złotych (w przypadku pojazdów
mechanicznych należy podaó markę, model irok produkcji):

:ęI]'9.-c_Ę9_g.''9.ę..o.'p-'o_1y-.-pĄ-Ę'ry_oo TAcUMA/ rok pIoduk,c'ii 20O4 (własność

Zobowiązania pieniężne o Wartości powyŻej 10 000 złotych, W tym zaciągnięte kredyty i poŻyczki
oraz warunki, na jakich zostały udzielone (Wobec kogo' w związku z 1akim zdarzeniem 

' 
W jakiej

Wysokości): nie dotycz



czĘSc B

Po\VYżsZe oś\Viadczel]ie składam świadomy(a), iŹ na podstawie art.233 $ l l(odekstl kal.nego za pocianie lrieplaivd),
ILrb zatajellie 1;latvdy gl'ozi kala pozbawienia rvolności.

RoŹi^jj enica ' dnia 19.09. 2014 r a.
il:l-ll-W vl.,)K+

I

(miejscowośĆ, data) (podpis)


