PESEL :
Urząd Skarbowy w Tucholi
(hazw a U rzędu S kl1| h o |, ego)

Ja, niżejpodpisanaJolanta Cieślewicz'zd. Sobota
(ln]o||,ż l Ąa!! 6ko)

l]rodzonaw dniu :

w Miejskiej Górce

zatrudnionaw : Prokuraturze Rejonowej w Tucholi - Prokurator Rejonowy
(nieJsce zatrudnienu. slanowsko lub funkcla)

zamieszkalaw :
po zapomaniu się z przepisami ustawy z dnia f1 sierpnia 1997 r. o ograniczeniuprowadzenia
gospodarczejprzez osoby pełniącefunkcje publiczne ( Dz. U. z 2006 r', Nr 2l6, poz.
działalności
t584. z póżn.zm.)'zgodnie z ar|. 10 tej ustawy oświadczam,że posiadam wchodzącc w skład
wspólnościustawowejlub stanowiącemój majątekodrębny:
małŹeriskiej
I
l. Donr o powierzchni: dzialka o powierzchni 416 m2 zabudowana domem o powierzchni
129'80m2 - wraLzz piwnicą : 153'53 m2 powierzchni użytkowej'
Tytułprawny: współw|asnośćz męż'eml
lub inne):l mieszkanie wlasnościowe
2' Mieszkanie(wlasnościowe.
spółdzielczewłasnościowe
powierzchniacatkowita:43,70m'
z mężem
wielkośćudziału):wspóhvlasność
współwłasność,
t}tułprawny(własność,
3. Gospodarstworolne: nie posiadam
rodzajgospodarstwa:./. powierzchnia ./.mr
adres:./. rodzal zabudowy : .1.
Z tego tytułuosiągnąłemw roku ubiegłymprzychód i dochód w wysokości: nie doĘcry
(place,działki):działkaustugowo handlowapowierzchnia:nie posiadam
4' Innenieruchomości
( ddre|' ,lul prawny: \lIQs ość'iłspóhłłasność' ]nny |ytuł po|lLżć)ak, oraz inne dane)

5. Zasobypieniężne:
- środkipieniężnezgromadzone w wa|ucie polskiej: 57.304,77zloĘch ( s|ownie : pięćdziesiąt
siedem Ęsięcy trzysta cztery z|ote 77l|00 )
. środkipieniężnezgromadzone w wa|ucie obcej: nie posiadam
. papieq' wartościowe: nie posiadam
II
Nabyłem(am) (nabył mój małŻonek)mienie od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej,
jednostek samorzqdu tery.torialnego,ich związków lub od konrunalnej osoby prawnej, które
podlegało
zbyciu w drodzeprzetargu:
nie*
tak*
Podaćrodzaj mienia, datę nabycia, od kogo : nie doĘcry

ltI
l. a* Nie iestem cz|onkiem zarzadu ani rady nadzorczei. komisii rervizvinei spó|ki prawa
gospodarcza.
handlowego,ani też czlonkiem zarzadu fundacii prowadzącei działa|ność
b* Jestem członkiem zarządu,rady nadzorczej,komisji rewizyjnej spółki prawa handlowego,
gospodarczą'- nie doĘcry
członkiemzarządu fundacjiprowadzącejdziałalność
(\|wnęnić pelnon? Iunkc]e t s|anouIska \,ra2 z nofuad

spółek ifundacJt

. nie dotycry
Z tegot1.tułu
osiągnąlemw roku ubiegłymdochód w wysokości:
2' a* Nie iestem zatrudnionv ani teżnie wvkonuie innych zaieć w snó|kach prawa
podeirzenie o moia stronniczość
hand|owego' które mog}ybyw}.\ło|ać
lub interesorvność.
bł W sptiłkachprawahandlowegowykonujęniŹe.jwymienionezajęcia:nie dotyczy
w roku ubiegłymdochód rv wysokości:
nic doĘclry
Z tegotytułuosiągną'łem
3. a* Nie iestem czlonkiem zarzadu, radv nadzorczei ani komisii relvizyinci spóldziclni.
b+ Jestemczłonkiemzarządu,rady nadzorczej,komisji rewizyjnejspółdzielni. nie doĘcry
nie doĘczy
Z tego tytułuosiągnąłemw roku ubiegłymdochód w wysokości:
4. W następujących
posiadanrniżcjpodaneudziałylub akcje: nie
spółkachprarvalrandlorvego
posiadam
(nb-a

spórki

adresy, ueIkość udzLaló\|' 1!ośćakcJi)

N{ąż',
z którym pozostajęwe rvspólnościmajątkowej nałzeńskiej posiada 40
- z tego Ętulu nie
"ń udzia|ółł'rv PW ''CEMAR'' spółka z o.o. '
osiągnąlw 20l5 roku dochodórv
nie doĘczy
Z tego tylułuosiągnęłamw roku ubiegłymdochód w wysokości:
Rórł.nocześnie
tlśrviadczam,
że rv spółce- nie doĘczy
mojc udziaty (lub akcje) przekraczają70 o/o.
W pozostałychspółkachprawahandlowegoposiadaneudziałylub akcje nie Stanowi4l0% kapitału.
IV
1. Nie prowadze dzialalnościgospodarczeina w|asny rachunek ani wsoólnie z innvmi
osobami. nie zarzadzam również taka dzialalnościaani nie iestem przedstawicielemczv też
- nie prowadzę dziala|nościgospodarczej
pełnomocnikiem w nrowadzeniu takiei dzia|aIności
polegającąna: nie doĘcry
2. Prowadzęw wyŹejokeślonysposób działalność
tego
ty1ułu
w
roku
ubiegłym
dochód
w wysokości:
nie doĘcry
Z
osiągnąłem

v
Składniki mienia ruchomego powyŹej l0 000 zł. (w przypadku pojazdór,vmechanicznych należy
podaćmarkę' model i rok produkcji) :
. samochód osobow1'Fiat Linea , rok prod. 2008, l
mężem

. rve wspóhv|asności
z z

VI
ZobowiązaniapienięŹnepowyżej10 000 złotych,w tvm zaciągniętekredyty i poŻyczkioraz
warunki'najakich zostałyudzielone(wobeckogo, w związku zjakinr zdarzeniem'wjakiej
wysokości)
: kredyt hipoteczny w wysokości34.144,29zloĘch ( słownie: trzydzieścicztery
tysiącesiedemsetczterdzieścicztery złote29l|00 )
VII
lnnedodatkowedaneo staniemajątkowym:nie doĘczry
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