
Oświadczenie o sta ľłie ľnajątkowyĺ.ľĺ

Ja' nizej podpisana, Małgorzata Krystyna Niedobvĺska .

z d. Kocaj

nazwisko panieńskie)
urodzona 14.03. 1966r. w Rzeszowĺe... . ' . ' . . . '

š!Ľ::::.'("] 
w wol1wodzkim Sądzie Admĺnistracyjnym w Rzeszowĺe jako

zamiaczÚąLn i.no lub funkcja)

(adres, tytuł prawny: własność, '.öoĺ"łä"'"il, ;;il i'ń; - öilJ j;k; ;;; il il;j
Zasoby píenĺezne:Zasoby píenĺęzne:

po zapoznaniu sĺę z pzepĺsami ustawy z dnia 21sierpnia 1997 r, o ogran.iczeniu prowadzenia działaĺnoścĺ gos-podarczej pzez osoby pďniące funkcjä puĹľ".n" 1oi. u. ziób6 ,: Nr.216, .p.oz. 1584, z pozn.zm.;, zgodnie
í'il"'jJ'",'ällľffäľľ;iäm, ze pá.ĺ"oá. Wch;dzą;e;;k;j małzeńskĺej wspó|ngścĺustawowej lub stano-

1 .

2.

2

4.

środki Pieni?żne zgromadzone w wa|ucie poĺskiej:ok' 1 98.000,00zł... . . . . . . .

tl

Nabyłem(am) (nabył mój małŹonek) mienie od.Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek
;ilľff'1' 

terytoriaĺnego , ich zwiąźxĺń iuĹ oo łomunalňe;äJ|y'p,."'n";, które pod|egało zbyciuw drodze.ta|+ níe*



Podać rodzaj mienia, datę nabycia, od kogo.

ill

3.

a* Nie jestem członkiem zaząduani rady nadzorczej, komisji rewizyjnej spółki prawa hand|owego, ani tei

człónkiem zaządufundacji prowadzącej działalnoŚć q9'p:j"ľ:1* A!-i arąlln_IlandláĄ'v€flfi-1.-Źłó.ńRlem

ł*v,"i".ie p"inion" łunx"iá i stanowisk awrazz nazwami spółek i fundacji)

ip"J"e páĺoną funkcję, nazwę i adres spółdzie|ni)

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłamiw roku ubieołvl9::ľ1Ľľ:::I:::': ;;;;fu í;;;;ĹJ
íi;::.ľüä*frä:ř..;ń.práwa hanc||owegô posiadam nizej podane udziały Iub akcje:

(nazwa spółki -' adresy,' wie|koŚć u!zig|9w'iloŚc akcji)

Z tego tytułu os|égnąłeĺll(ęłani) w ľoltu. ubiegłVn c|ochŕ:d w wysokońci:

10o/o.

1. Nie prowadzę działa|noścĺ gospodarczej na własny rachunek ani wspólnie z innymi osobami, nie zaządzam

również taką działalnością ani nie jestem pz"o.tá*i.i"l" m czy. rezpełnomocniŕiem w prowadzeniu takiej

t - ,^ ,^ l -^ :^ l  2 )działalności'



Składnikimienia ruchomego o.wartości powyŻej 1o.ooo złotych (w pzypadku pojazdow mechanicznych na|eiypodać markę, mode|i rok produkcji):
samochód osobowy Mazda 6 z Zri 1. l r. (wspiłwłasność

maľżeńska).. . . ' '

Zobowiązania pienięzne o wańoścí .powyżej] q 99O złotych, w.tym zaciągnięte kredyty i pożyczki,oraz warunki,na jakich zostaý udzie|one.(wooec Ŕogo, w,związku z;alĺń zoäŕeniem, w jakiej wysokoścĺ):',.1'Pożyczka na zaspokojenie potzeň miesztanio'vćl.' 
"éa.,oń 

ň wys. 75.00O,00zł, na podstawĺe umowy zPrezesem WSA w Rzeszowie, oprocentowana wg wskaŹnika wzrostu cen towarów ĺ usług2.Kredytbudow|anvwwysokości1o9.379złzacĺ{gnĺtt ';funazakupmĺeszkaniad|a
äD' vPllJ9c|||'uwan|e zm|enne _ obecnie ok. 4%

vil

Inne dodatkowe dane 9 9t31le1ajątkowym:Zatrudnĺenie w Wojewódzĺ<im sąo,zb ÁJ'ini"t'""ynv' * n,",io*i"

Powyższe oświacĺczen.ie składam ĺiwiadomy(a), że lla podstawle art' 14 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 ľ'o ograniczeniu prowadzenia dzĺała|noĺci gds.päoa,"""j po*ius-uüy pełntące funkc;e pub|iczne (Dz' U' z ?0a6 r'
Nľ218' poz' 1584, zpożn.zm.)zapoa"nie nieprawdy grozikarapozbawienia wolnoŚci.

......- dnia 3 stycznia ZO17r.
(miejscowość, data) ĺlrłľ,^*" l/ra"ł,,ln. ĺ (podpis) ĺ

j] 
ľ: ::lry:l 

rad'na,dzor czych spółdzĺe|n i mieszka n iowych.' l\|e ootyczy działaInościwytwórczej w rolnictwie.

* Niewłaściwe skreślić i uzupełnić, wpisując w poszczegó|nych punktach odpowiednie dane



\,ilrffip


