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Serock, dnia 13.04.2018 r. 
Uwaga: 

I. Osoba skladajqca dwiaduenie obowlqzana jest do zgodnego z prawdq, starannego i zupelnego 
wypelnienla kafdeJ z rubryk. 

2. Jetell poszczeg6lne rubrykl nle znajdujq w konkretnym ptzypadku zastoaowanla, naiety wpisaC 
,.nie dotvwv". 

3. Osoba sktadajqca dwiadczenle obowiqzana jest okredliC ptzynaieLnodC poszczegblnych 
skladnik6w majqtkowych, dochod6w i zobowlqzah do majqtku odrgbnego I majqtku objgtego 
rnakehskq wsp6inodclq majqtkowq. 

4. Odwiaduenie majqtkowe dotyczy majqtku w kraju I za granlcq. 
5. Odwiadczenle majqtkowe obejmuje r6wnief wierzytelnodcl plenigtne. 
6. W cz@ci A 04wiadczenia zawarte sq infonnacje jawne, w u g l c i  B zad infonnacje niejawne 

dotycqce adresu zarnleszkania skladajqcego odwiadwenle oraz miejsca pdotenia 
nieruchomodcl. 

CZI$C A 

Ja, niiej podpisana .................... .. ...... RENATA JOANNA MULIK, LATAU .................................................................. 
(lmlona I narwlrko oral nawllko rodowe) 

urodzony(a) 21 MARCA 1976 r. W ZAWlERClU 
............................................................................................................................................ 

CENTRUM KULTURY I CZYTELNICTWA W SEROCKU, DYREKTOR 

(mlejrce wtrudnlenla. rtanowlrko lub funkcla) 

po zapoznaniu sig z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniaeniu prowadzenia dzlalalnodcl 
gospodarczej przez osoby pelniqce funkcje publiczne (02. U. z 2017 r. poz. 1393) oraz ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorzqdzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), zgodnie z art. 24h tej ustawy odwiadczam, ie  
posiadam wchodzqce w sklad maliehskiej wsp6lnofci majqtkowe] lub stanowlqce m6j majqtek odrebny: 

1. 
Zasoby pienieine: 

-frodki pienieine zgromadzone w walucie polskiej: 
NIE DOTYCZY 

- frodki pienieine zgromadzone w walucie obcej: 
NIE DO'TYCZY 

- papiery wartofciowe: 
NIE DOTYCZY 

11. 
1 Oom o powierzchni: 80 m', o wartdci: 200 000 Z t  tytul prawny: w W N O $ ~ -  MAQE~SKA 
WSP~LNOTA MPJ~TKOWA 



2 Mleszkanle o powlerzchnl: NiE DOTYQY 
3 Gospodarstwo rolne: rodzaj gospodantwa: NIE DOTYCZY 
4. lnne nieruchomo6d: DZiAtAKA o powlerzchnla: 1000 m2 

o wartdc1:lSO 000 zl 
tytut prawny: W t A S ~ 0 f e  - MAQE~SKA WSP6LNOTA MAlhTKOWA 

111. 
Posiadam udzlaty w spdkach handlowych - naleiy podat liczbg I emltenta udzial6w: 

NIE DOTYCZY 

IV. 
Posiadam akcje w sp6lkach handlowych - naleiy podat liczbe I emitenta akcji: 

NIE DOTYCZY 

v. 
Nabylam (nabyl m6j mationek, z wylpczenlem mienla przynaleinego do jego majptku odrgbnego) od Skarbu 
Pahstwa, lnnej pahstwowej osoby prawnej, jednastek samonpdu terytorialnego, ich zwigzk6w, komunalnej 
osoby prawnej lub zwipzku metropolitalnego nastepujpce mienle, k tbe  podlegalo zbyciu w drodze pnetargu - 
naleiy podat opls mienia I datg nabycla, od kogo: 

NIE DOTYCZY 

VI. 
1. Prowadzg dzlatalnoft gospodarczq "(naleiy podat formg prawng I przedmlot dzidalnofci): 
NIE DOTYCZY 

2. Zarzqdzam dziatalnofclg gospodarczg lub jestem przedstawicieiem, petnomocnikiem takiej dzialainofci 
(nalety podat formg prawng i przedmiot dziatalnoici): 

NIE DOTYCZY 

VII. 
1. W spdkach handlowych (nazwa, siedzlba spdki): 

NIE DOTYCZY 

NIE DOTYCZY 

3. W fundacjach prowadzpcych dzialalnoft gospodaruq: 

NIE DOTYCZY 

lnne dochody osiqgane z tytulu zatrudnienia lub innej dzlalalnofcl zarobkowej iub zajqC, z podaniem kwot 
uzyskiwanych z kaidego tytulu: ........................... ... ............................................................................................ 



UMOWA 0 PRACE-CSK Sp, z 0.0. 

UMOWA ZLECENiE - HOTEL NARVIL Sp. z 0.0. 415,39 ZC 

IX. 
Skladniki mienia ruchomego o wartogci powyiej 10 000 ztotych (w przypadku pojazd6w mechaniunych naieiy 
podat mark$, model i rok produkcji): 

SAMOCH~D OSOBOWY PEUGEOT 308,2013 R.- WMNOX- MACZE~SKA WSP~LNOTA MAlhTKOWA 

SAMOCH~D OSOBOWY SUZUKl BALENO, 2017 R. - W~ASNO$~- MACZE~SKA wSP~LNOTA MAlqTKOWA 

X. 
Zobowiazania pienieine o wartoici powyiej 10 000 ztotych, wtym zaciggniete kredyhl i poiyczki oraz warunki. 
na jakich zostaty udzieione (wobec kogo, w zwiazku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokobci): 

KREDYT HIPOTECZNY - BANK BPH 
ZAKLJF' DOMU Z DZIALKq, 115 015.00 CHF 

Powyisze oiwiadczenie skladam 9wiadomy(a), ii na podstawie art. L55 g I KOOeKSU narrlrgu r d  pUUdlllr 
nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnoici. 

SEROCK, dn. 13.04.2018 r. 
(mkjscowolt, data) 

' Niewta5ciwe skrefiit. 
" Nie dotyczy dziatainofci wytw6rczej w rolnictwie w zakresie produkcji roJiinnej i zwierzgcej, w formie i zakresie 
gospodantwa rodzinnego. 


