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Uwaga:

1- osoba składająca oświadczenie obowlązana jest do zgodnego z prawdą, starannego izupełnego
wypełnienia kazdej z rubryk.

2. Jezeli poszczegÓlne rubryki nie znajdują w konkretnym pzypadku zastosowania, nalezy wpisać 'niedotvczv".
3. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest okreŚliÓ przynaleznoŚÓ poszczególnych składnikÓw

majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku oo1ętego małzeńską
wspÓlnością majątkową'

4- oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kĘu iza granica.5. oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje rÓwniez wieizytelności pienięzne.6. W części A oświadczenia zawańe są informacje jawne, w częŚci B zaś informacje niejawne
dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca połozenia nieruchomości.

cZĘŚĆ A

Ja nizej podpisany (a) ........ Ewa MÓwińska-Siuda...........'
( imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)
po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.-o ograniczeniu prowadzenia
działalnościgospodarczejprzezosobypełniącefunkcjepubliczne(Dz.U.Nr11ó, poz.715iNr162,poz.
1126,z 1999 r. Nr49, poz.4B3,z2OOO r. Nr26, poz.306 orazzżoozr. Nr113, poz.9B4 iNr214, poz.
1806) oraz ustawyz dnia B marca 1990 r. o samoządzie gminnym (Dz. U. z2OO1r. Nr 142, po.''iss'l
orazz2002r. Nr23, po2.220, Nr62, poz.55B, poz.984, Nr 153, poz.127t iNr214, poz. i806), zgodnie
z ań-.24h tej ustawy oświadczam, ze posiadam wchodzące w skład małzeńskiej wspólnoty ma.|ąitorłe.i tuo
stanowiące mÓj majątek odrębny:

t.

Zasoby pienięzne:
- środki pienięzne zgromadzone w walucie polskiej: 30 ooo,0o złotych..... wspÓłwłasnośc
małzeńska..
- środki pienięzne zgromadzone w walucie obcej: ......'nie posiadam

- papiery wańoŚciow",... ...'.'......'......'......;;" p"'i"o"'...'................'...'..........'..'..'.'....'..........'..'.'........

.na kwotę:

Dom o powierzchni: .1 10..
Mieszkanie o powierzchni:
Gospodarstwo rolne
rodzą gospodarstwa: wielokierun kowe...'''..... powierzch n ia:'. 1 6, 56 ha
o wartości: .600'000,00.......'........... .....'.. zł........
r odzĄ zabudowy: budynek m ieszkalny, budyn ki gospodarcze.'......'........
tytuł prawny: ...... własnośÓ...'.'.'...'''.'
Z tego tytułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym przychod i dochód w wysokości: .................

nie prowadzę ewidencji przychodów, stąd nie jestem w stanie w sposób rzetelny i prawidłowy określić
kwot przychodu i dochodu (gospodarstwo rolne nie jest przedmiotem działalności komerryjnej, a stanowi
jedynie dziedzictwo rodzinne) - przychody z ĘĄułu dopłat bezpośrednich - 3B902,B0 zł.

#ł

il.

1.
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3.



4. lnne nieruchomoŚci:
powierzchnia: ......'..'... działka 0,3 ha zabudowana domem mieszkalnym

o wańości: .560 tyś. zł

tytuł prawny. współwłasnoŚc małzeńska

1il.

Posiadam udziały w społkach handlowych_ nalezy podaÓ liczbę i emitenta udziałÓw:
. nie posiadam

udziały te stanowią pakiet większy niŻ 10o/o udziałów w spÓłce:

ZIego tytułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym dochÓd w wysokoŚc|:

IV

Posiadam akcje w spółkach handlowych_ naleŻy podać liczbę i emitenta akcji:
......... nie posiadam

akcje te stanowią pakiet większy niŻ 10% udziałow w spółce:

Z tego tytułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości. ..........'......

Nabyłem(am) (nabył moj małżonek, zwyłączeniem mienia przynaleznego do jego majątku odrębnego) od
Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego,ich związkow lub
od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, ktÓre podlegało zbyciu w drodze przetargu _ naleŻy
podac opis mienia i datę nabycia, od kogo:....'. nie dotyczy'....'.

vt.

1. Prowadzę działalnośćgospodarczą2 (nalezy podaćformę prawną iprzedmiotdziałalności):...'....'...'.'
.. nie prowadzę

- osobiście
- wspólnie z innymi osobami
Z tego tytułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym przychÓd i dochód w wysokoŚci:

2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem pzedstawicielem pełnomocnikiem takiej działalnoŚci
(nalezy podać formę prawną i przedmiot działalności):......' nie dotyczy..'.'..

- osobiŚcie
- wspolnie z innymi osobami
Z tego tytułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym dochÓd w wysokości:

vil.

1. WspÓłkach handlowych (nazwa, siedziba spÓłki):'....'.'.. nie jestem członkiem nw. organÓw

-jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):
-jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):
Z tego tytułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym dochÓd w wysokości:



/
2. W spółdzielniach:

. nie jestem członkiem nw. organów
-jestem członkiem zarządu (od kiedy):..
-jestem członkiem rady nadzorczej" (od kiedy):.........
-jestem członkiem komisji rewizyjnej (od k|edy):..
Z tego tytułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym dochod w wysokoŚci.
3' W fundacjach prowadzących działalnoŚÓ gospodarczą:

;;;il ;'i;;il"; ;;,';;; rlljrłSllj:'
-jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):
-jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):..
Z tego tytułu osiągnąłem (ęłam)w roku ubiegłym dochÓd wwysokości: ........'..... .

vlil.

lnne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęÓ, z podaniem kwot
uzyskiwanych z kazdego tytułu: ...wynagrodzenie brutto z tytułu zatrudnienia _ 92101,12 zł, w tym
czasowe zwiększenie wynagrodzenia brutto finansowane ze żrodeł zewnętrznych (UE) z tytułu
powierzenia dodatkowych obowiązków dot. zadan finansowanych Śr. UE.
dochody wspołmałŻonka - 93758,25 zł uzyskany dochod stanowi małŻeńską wspÓlność majątkową.

tx.

Składniki mienia ruchomego o wańoŚci powyzej 10.000 złotych (w przypadku pojazdÓw mechanicznych
naleŻy podac markę, model i rok produkcji):
Samochód osobowy -Mff Golf - rok prod. '1999, wańoŚĆ. 10000 zł, współwłasnoŚÓ w /, części,
samochód osobowy - Fiat Sedici - rok prod. 2007, wańość: 430000 zł wspÓłwłasnośÓ w T, części.

X.

Zobowiązania pienięzne o wańości powyzej 10.000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i poŻyczki oraz
warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, W związku z jakim zdarzeniem, w jakiej
wysokoŚci).... '...
...kredyt hipoteczny, DNBNORD, cele mieszkaniowe, warunkiogolne 87361,83 EUR...

cZĘŚĆ B

Powyzsze oświadczenie składam świadomy(a), iz na podstawie ań.233 $ 1 kodeksu karnego za podanie
nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnoŚci.

....Bańniczka, 28 kwiecień 2017'.'...'.
(miejscowośó, data) (podpis)

Niewłaściwe skreślić'
' Nie dotyczy działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwiezęcej, w formie i zakresie gospodarstwa

^ 
rodzinnego.

" Nie dotyczy rad nadzorczych społdzielni mieszkaniowych


