
ośwrADczENlE MAJĄTKowE
*óila' asĘpcy wójtł' Śe|.ret.u gminy! sk'rbnik! ghiny'.E9!9!E!!ąi9c!g!g!

orp'nizacviDei gminvt osoby !.n{dz.jąc.i i cŹłonk. orgłnu z.r4|zją.€go
gmi.trą Nbą pn*nq omz Nby *yd.iłCej dec}zj( dminś|nc' jtre 9 imi.trit

i *o;r" "'

o\ryat,ł a--'
l o.ó" ',]'Jbi]lc 

d\lad*m oM" pna lś'

śrÓdki picniężne zgomad2Ón. {'
............Die dotycz,r..... ....

ajdqą ł konltsly'! pl4pidku anosovania. na]ea Ęi9ć "''. /o,{1
r o$ba Śklad'ją6 ].Ś oknśi. Prydchoł

ńajątkoĘch, de|rodół L ,ńowiĄzń dÓ tr'd{'k( od(bńcgo i ńają'ku ohjętB] młż.ńską łsŃ|ioti1

a, ośli.dcane majĄ'row do'yŁy majq|ku ł km l iu' gdiiLt
5 oś!ńdcrne m4ą'low ohl]ńtrj

q itrfonn'.iL Fłic. ł -łści 3 u ś infomeje liejane doryc@ ad$!
amit9lanń {la&iącĘo dsiad.tnre on1 mj!\u polotn a nieruchomoś.i

LZłsL A

J'' niżej podPis'by(.)' Be.t! L'skoBsk' -Trfeci.k ' 
Lasko*ska

(]mionr i neiŚro Dz w\ jśo do}t)

urodzońy(.) lE.o7.t9ól r. w l|oPej' ,itrud nion. y szkole Podstawo*€j im.
rjtńików AliaDc|dcb w t|owei ni slino*isku dyrelto]'

(ńkjn. Zfudnicni'. na.o{ nro lub funk.jd)

po apozultriuśi!ż pŹe!furńi !Śńry z dni! 2| śitĘIi. 1997.. o ogd.ie.niu pmwt&.Dir
dzi'|.|ności gospod,.ccj prz.' o!Ób! pellią.c funkcj. llhlian€ (Dz. U. Nr t06' poz 679. 2

1998 L Nr ll3' po'.7|s i Nr |62' poŁ ll2ó. ' |999 i Nr,r9, poz.483' z 200{ r. Nr 26, poz.

306 orż z2002 r.Nr I13' pou.93.' i N.2l4! po'. |80ó) oru u't$l z dni! 8 n!rc! 1990 r. o
Śinożł{rzie gbirnym {Dz U. z 200l r' Nr |42' poz. 1591 orŁ z2002 Ł Nr 23, poz 220' Nr
62' poz. 558' Nr r13. poz. 98.r. Nr l53' !of. |2?| i Nr 2|4' Poz' l30ó)' zgodnie z rrl. 2''b tej
u6la*T ośłild.zln' żc posild.m łchodzłcc ł Jldld md,źeńskicj wŚpólności najątkoB€j |ub

stlno$iąc€ bój Dajątcł odrębńy:

śnńki Pienięż!€ f!'onad/.ne s
nie dotyczy .. ..... .. ....... .. .. .

paDicr} \ańoiioqt:

11:il:rlrl

'''.' ' '. n.r\o'ę: ','''',''



lt.
l. Nieruchońość sklada się 2 : domu o powieŹchni: 300 m2' i ponieszczeń
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x' zobowjąhia piaiężne o qlrtości poł}ż€j l0 000 zlolych' w qm aciqrlięte kEdyty i
poźryczki ofu {afuki. na jaldch bsta]f udzielone (wobec kogo. s &iązk! żjakjń zdaanim' ł
j'riel \).okÓ( i):

Krcd}.t hipot€@ny wańości 160.000 zł - na okoliczność akupu Dierucboności
przy ul. TEugutta 3l w lłowej 

' 
kredyl jeŚt wzięry na Betę LaskowsĘ.

TŹeciak i Bęź2- ZbĘni€wa T@ciaka - na 19 |ł. w Bs lłow!' s.opt preeDtowa
5,E0%
krcdyt o wańości 20.000 d - Btta LsskowŚk' - Trecisk- Da remoDt domu -
D' 5l'tw Tricity Błtk' stop! proceDtowa l9'9 %




