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1' osoba składająca oświadczenie obowiązana Jestnla xażdej z rubryk.

czĘśc A

Ja niŹej podpisany(a)'

Urodzony(a) 06'03'1977 r' w Dębicy

ośWADczENlE MAJĄTKoWE

I\łańa Eliza Wstawska
(im ona inaŻwjsko oraz nałisko;odowe)

Cza'na, dnia 26.04,2012 t,
(miejscowość)

2c'{(.
do zgodnego z prawdą starannego i Żupelnego Wypełnie-

2' Jeźelj poszczegó|ne rubryki nie znajdują w konkretnym prŻypadku Żastosowania, naleŹy wpisać '.nie dotv-
3' osoba skłaClająca ośWiadczenie obowji;,ó;',l jl,li3ii'i"ijlllii'li"";TJ'ffi:ła';."",.?$i"Jl,." 

'?ffixxi;6"'f#!Jj["ł'jłJ,'#r,T"#j:4. oświaclczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju iza granicą.
5. ośwjac'czenie majątkowe obejmuje równieżwierzytelności pieniężne'
6' W części A oświadcŻenja zawańe sa in

"u '"ńi""'ł"ni.iłiJ"jiJó;;;ł.J3;[""ltj']xł'lii;Yff[1"J"i'"t;Jn.#x"le.niejawne dotyczące adre.
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Zasoby pienięŻne:

- środki pienjęŻne gromadŻone W Walucie polskiej: 20.00o zł

- środki pienięŹne gromadzone w Walucie obcej: nie dotyczy
papiery Wartośclowe nie dotvczv

na kwÓt'o'

.

1' Dorn o powierzchni: nie dotycŻy m2, o Wańości: nie dotyczy tytuł prawnyi nie dotyczy2' l\4ieszkanie o powierzchni: nie dolyczy m2' o Wańości: nie dotycŻy tytuł prawny: nie ootyczy3. Gospodarslwo rojne:

rodzaj gospodarstwaj rodŻinne, powierzchnja: 2.o367 ha
o wańości] 250.000'00 Żł

rodzaj zab!dowy: budynek mieszkalny w trakcie bLrdowy
tytuł prawny: Wspó]własność maŁeńska
Z tego tytułu osiągnąłem(ęlam) W roku ubiegłym pżychód j dochÓd w wysokoŚci: nie dotycŻy



4 lnne nieruchomości:

powierzchnia: nie dotyczy

o Wartości: nie dolyczy

tytuł prawny nie dotyczy

l .

Posladam udz]ałV w spółkach handlowych - na]ezy podać liczbę i emitenta !dŻjałÓW:

Lrdziały te stanowiąpakiet większy niz 10% udziałów W spÓłce: nie dotyczy

Z teqo tytułu osiągnąłern(ęłam) W roku ubiegłym dochód w wysokoŚci: nie dotyczy

Posiadam akcje W spółkach handlowych - naleŻy podać liczbę i emitenta akcji:

nie dolycŻy

akcje te stanowią pakiet większy niŻ 10% akcjiw spółce: nie dotyczy

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

Nabyłem(am) (nabył mój nrałżonek' z Wyłączeniem mien|a przynależnego do jego majątk! odlębnego) od skar'
uu ńanstła, innej państwowej osoby prawnej' jednostek samoŻądu ieryiorialnego, ich związkÓW lub od ko_

munanej osoby prawnej następu]ące mlenie, które pod]egało zbyciu W drodze prŻetargu - na|eŻy podać opis
mienia i datę nabycia' od kogo: nie dotyczy

1' Prowadzę działalność gospodarczą'?(nalezy podać formę prawnąi przedmiot działalnoŚci): nie dotyczy

osobiście nie dotyczy

wspólnie z nnymi osobami nie dolycŻy

Z lego tytułt] osiągn4em(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokoścj: nie dotyczy

2 zalządzam działalnością gospodarczą ]ub jestem pŻedstawicie|em' pełnomocnikiem takiej dz]ała]ności

(naleŻy podać formę prawnąi przedmiot dz!ałalności): nie dotyczy

osobiście n]e dotyczy

wspólnie z innymi osobami nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłyrn dochód w wysokości] nie dotyczy

v .

'1 W spółkach hand]owych (nazwa' siedŻjba spÓłki)] nie dotyczy

_ jestem członk]em zarządu (od kiedy): nie dotyczy

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy

_ jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w WysokoŚci: nie doiyczy

2' W spółdz]eLniach:

nie dolyczy

- jestem członkiem zarządu (od kiedy): nie dotyczy

- jestem członklem rady nadzorczej3 (od kiedy): nie dotyczy

-]estem 
członkielTl komjsji rewizyjnej (od k]edy): n]e dolyczy

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód W wysokoŚc]: nie dotyczy

t



3 W fundacjach plowadzących działalność gospodarczą

nie dotyczy

' jestem członkiem zarŻądu (od kiedy): nie dotyczy

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy

clłonk em korrisji rewizyinej (od kiedy} nle dolyc,,y

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

Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub jnne] działalnoścj zarobkowej ]ub zajęć' z podaniem kwot
uzyskiwanych z każdego tytułu: dochÓd z tytułu umowy o pracę _ 68'1'11,16 zł.

tx.

składniki mienia ruchomego o wańości powyżej'l0 000 złotych (W przypadku pojazdóW mechanicznych należy
podać markę' mode| i rok produkcji): sarnochód KlA ceed' 2011 r'

X.

Zabaw|ąŻan|a pienięŻne o Wartości powyżej 10 000 złotych' W tym zaciągnięte kredyty i pożyczk| oraz warunki
1a jakicl' 7o<tały Jd7lelone (Wobec kogo wzwi?flu7 jakfi'zdaf?enlem' w jakieiwysokościJ:
kredyt preferencyjny zW]ązany z ochroną środowiska w Bos s A udzielony w kwocie W kwocie 25'000 zł
kredl hipoteczny W BankU spółdzielczym w Pilźnie na budowę domu miesŻkalnego udzielony w kwocie 80'000'00
zl.

,r



PoWVŹsze oświadczenie składam świadomy(a), iŹ na podstawie

prarJay luo zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności'

Czatna, 26 .04 .2012
(miejscowość, data]

ań' 233 s 1 Kodeksu karnego za podanie nie-

Ą!tl,ł,,,&,

r Nlewłaściwe skreśl]ć
. iilli'ji'"Jv a".i"i""i],i;sa -ytwórczejw lolnichłie w zakresie produkcji loślinnej i zwierzęcej, wfomie izakresie gospodar

Ń'. oow."v'u'o -ł-"'y.h spo!dzieln' n''es7laniowyuh'


