
I .  e, . . .  kierownika jednostki 
organizaeyjnej gminy, 

lzbica dnia 28.04.201 7r. r. 
( m d ) 

Uwaga: 

1. Osoba sktadajqca oMadczenie obowiqzana jest do zgodnego z prawdg starannego i zupehego 
wypelnienia katdej z rubryk. 

2. Jeieli poszczeg6lne rubryki nie znajdujq w konkmtnym prrypadku zastosowania, naleiy wpisat 
"nie dotyczy". 

3. Osoba skhdajqca ohiadczenie obowiqzana jest okreSli6 przynaleZnoS6 poszczeg6lnych 
skCadnik6w mmowych,  dochod6w i zobowi$zcul do m-tku odrgbnego i majqtku objqtego 
maihhskq wsp6lno8ciq majqtkowq. 

4. Ohiadczenie majqtkowe dotyczy majqtku w kraju i za graniq. 
5. Oswiadczenie majqtkowe obejmuje r6wniet wierrytelnoSci pienieine. 
6. W czgSci A oSwiadczenia zawarte sq informacje jawne, w c@ci B zaS informacje niejawne 

dotycqce adresu zamieszkania skkdajqcego ohiadczenie oraz miejsca pdoienia 
nieruchomo$ci. 

Ja, nkej podpisany(a), Mdgorzata Kolon, z domu Andrzejewska 
(imiona i namisb waz nazwisko rodow) 

urodzony(a) I 1.09.1965r.w Nasielsku 

Z e s w  Szkolno-Przedszkolny w Woli Kidpirlskiej, dyrektor 

po zapoznaniu siq z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dziatalnoSci 
gospodarczej prrez osoby pelniqce funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz. 679, z 1998 r. Nr 113, poz. 715 
i Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 49, poz. 483, z 2000 r. Nr 26, poz. 306 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 
214, poz. 1806) oraz ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzqdzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1592orazz2002 r. Nr23, poz. 220, Nr62, poz. 558, Nr 113, poz. 084, Nr153, poz. 1271, Nr200, pot. 
1688 i Nr 214, poz. 1806), zgodnie z art. 25c tej ustawy oMadczam. t e  posiadam wchodzqce w skhd 
maEel5skiej wsp6lnoSci majqtkowej : 

- Srodki pienigtne zgromadzone w walucie polskiej: 4000,OO ( slownie: cztery tysiqce zbtych) .................... 
- Srodki pienigtne zgromadzone w walucie obcej: nie posiadam ................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................... - papiery wartohiowe: nie posiadam 

............................................................................ na kwotg :nie dotyczy 

II. 

1. Dom o powierzchni: 147 m2, o wartoSci:250.000 z((sl0wnie: dwieScie pietdziesiqt tysigcy zlotych) ...... 
tytul prawny: wtasnoSC. 



2. Mieszkanie o powietzchni: ............... nie posiadam m2, o wartohi: ..... nie dotyczy tytut prawny: nie 

dotyczy 

3. Gospodarstwo rolne: 

rodzaj gospodarshrva, nie posiadam powierrchnia: nie dotyczy 

............................................................................................................................................................................ 
o wartom: nie dotyczy 

rodzaj zabudowy: nie dotyczy 

tytul prawny: nie dotyczy 

............................................................................................................................................................................ 
Z tego tytutu osiqgnqtem(@am) w roku ubieglym przych6d i dochW w wysokoW: nie dotyczy 

............................................................................................................................................................................ 
4.lnne nieruchomw: 

a) dzialka o powierzchni : 6800 m2 o wartoSci 300.000 zl ( slownie: trzysta tysigcy ztotych) 

b) gar& o powienchni zabudawy- 88 M o wartoSci: 60.000 zq siownie: sze6&lziesi4t tysiqcy 

zfotych) 
tytut pfawny: a) i b) wtasmM. 

111. 
Posiadam udzialy w sp6tkach handlowych - nalety podaC liczbg i emitenta udziaMw: nie posiadam 

udzialy te stanowig pakiet wigkszy nit 10% udziahv w s-: nie dotyay 

............................................................................................................................................................... 
Z tego tytuh osiqgnqtem(qfam) w roku ubieglym dochW w wysokoSci: nie dotyczy 

N. 
Posiadam akcje w W c h  handlowych - nalety podaC liczbg i emitenta akq'i: 

nie posiadam 

............................................................................................................................................................... 
akcje te stanowig pakiet wigkszy nit 10% akcji w sp6tce: 

n k  dotyczy 

Z tego tytutu osiqgn@em(@am) w roku ubieglym dochW w wysokoSci: nie dotyczy 

v. 
Naby+em(am) (naby! m6j meonek, z wyQczeniem mienia przynaleZnego do jego majqtku odmbnego) od 

Skarbu PaIIstwa, innej paIIstwow8j osoby prawnej, jednostek samocqdu terytorialnego, ich miqzk6w tub od 

komunalnej osoby prawnej nastgpujqce mienie, kt6re podlegalo zbyciu w drodze ptzetargu - nale2y podaC 








