
OSWIADGZENIE MAJATKOWE

w6jta, zastqpcy w6jta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy,
osoby zarzadzaiqc€i i czlonka organu 2azqdzajqcego gminnq oaoba prawnq

oraz osoby wydajqcej decyzje administracyjne w imieniu w6jtai

, dnia 23-04-2018 t.
(m ejs@rcsc)

uwaga:

1. O6oba skladajqca oswiadczenie obowiazana jest do zqodnego z prawdq, slarannego i zupelnego
wypelnienia kaidei z rubryk.

2. Jeieli poszczeg6lne rubryki nie znajduiE w konk.etnym przypadku zastosowania, naleiy wpisa6 !!ig
dotvczv".

3. Osoba skladajqca oswiadczenie obowiqzana jest okre6li6 przynaleinosi poBzczeg6lnych skladnik6w
majqtko\ ych, dochod6', i :obowiqza6 do majqtku odrebnego imaiqtku objetego maEefiskq
wsp6ldo6ciq majqtkowq.

4. O6wiadczenie majqtkowe dotyczy majqtku w kraju iza granicq.

5, Otwiadczenie majqtkowe obejmuje rowniei wierrytelno6ci pienie2ne.

6. W czesci A o6wiadczenia zawarte sq informacje jawne, w cze6ci B zaS informacje niejawne
dotyczqce adresu zamieszkania sktadajecego o6wiadczenie oraz miejsca poloienia nieruchomosci.

czqse A

Ja, niiej podpisany(a), ErIa Resler
(iaiana i nszwlsko oraz nazwisko rcdawo)

w Ropczycachurodzony(a) 26-09-1963r.

ztrudniona w Gminnlm O(rodLa Pomocy Spolecznel w Pien-olicach Wielkich- Kieroslik Gminoego O5rodka Pomocy
Spolecznej

(niejs@ zattudnienia, stanawiska tub tunkcja)

- Srodki pieniQzne zgromadzone w walucie obcej: Nie dolycry

- papiery wartosciowe: Nie dotyczy

po zapoznaniu siQ z przepisami usta\^ry z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dziatalnodci
gospodarczej przez osoby pelnrEce funkcje publiczne lDz. U. z 2017 r. poz. 1393) oraz ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorzadzie gminnym (Dz. U. z 2017 t. poz. 1875), zgodnie z art. 24h tej ustawy oswiadc2am, 2e
posiadam wchodzace w sklad mal2efrskiej wsp6lno6ci majelkowej lub stanowiqce mdj rnajatek odrqbny:

t.

Zasoby pienie2ne:

- Srodki pieniqzne zgromadzone w walucie polskiej: Nie doryczy

na kwolQ: Nie dotyczy



.

t.

150 wartosci
Malzenska wsp6lnosa

tytul prawny: naj4tkowa155000 zl

Nic tn2' o
2. MEszkaie o poivierzchni: dotyczf n€do6ci

3. Goepodarstrg roln€: nig posiedam
.....L1t-.qf g:-4- tlul prawnvr Nie dor-vrz]-

rodzaj gospo darstwar Nie dotyczy

o wartosci: Nie dotycry

rodzajzabudowy Nie dot-vcz-v

tytul prawny: Nic doryczy

Z lego llulu osiqgnelem(tam) w roku ubieg.lym przychod i doch6d w wysokosci: Nic doJ}c,zy 
.

4. lnne nieruchomosci:

powrerzchnra ..lJi:.!9..ry1.9?,l..........................

powierzchnra

0,0642

o warloSci

.i:.-0_9-0-_,1..

tytul prawny: M-aizeiska.)S.plh9ia -_"J{f9).1

Posiadam udzialy w spolkach handlolrych - nale2y poda6 czbq i emitenta udz al6w

l-,,r.i."-.d:- !_,r........................ . .............

oscr: Nie dotycz,aZ tego tytulu osiqgnElem(lam) w roku ubieglym doch6d w wysokoscr

Posiadam akcje w sp6lkach handlowych - nale2y poda6 liczbq i emitenta akcji

akcje te slanowE pakiel wiQkszy ni2 10ol" akcjiw spolce

Nie

Z lego tytulu osiqgnqlem(lam) w roku ubieg.lym dochdd w wysokosci Nic dotyczy

Nabylem(am) (nabyl m6j malzonek, z wylaczeniem mienia przynale2nego do jego majatku odrQbnego) od

Skarbu Panstwa, innej pahstwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu teMorialnego, ich zwiqzk6w,

komunalnej osoby prawnej lub zwi4zku mekopolitalnego nastQpuiqce mienie, kt6re podlegalo zbyciu w
drodze praetargu - nale2y poda6 opis mienia i dale nabycia, od kogo:

.ll!-.-.dgr!1...........................

1. ProwadzQ dzialalno6d gospodarcz+ (nale2y poda6 formQ prawna i przedmiot dzialelno6ci): .]11.9.99..ty1"_..............

- osobiscie Nie dotyczy

- wspdlnie z rnnymr osobamr \ie doDL/)

Z tego tlulu osiqgnalem(lam) w roku ubieglym Nie dotyczy

2. Zatzqdzam dzialalnoscie gospodarcza lub iestem przedstawicielem, pelnomocnikiem lakiei dzialalnoSci

1. Dom o powierzchni:

udzialy te stanowiE pakiet wiqkszy ni2 '10% udzial6w w spolce:



(nale2y podai formQ prawnei przedmiot dziaialno6ci): Nie dotycry

- osobi5cie Ni€ dotycz,v

VII.

- wsp6lnie z innymi osobami Nie dotyczy

Z tego tytulu osiqgnqlem(lam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci Nie dotyczy

1. W sp6tkach handlowych (nazwa, siedziba sp6lki)l Nie dotyczy

- jestem cronkiem zarzAdu (od kiedy) Nie dotyczy

- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): Nie dotyczy

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): Nie dolvczy

Z lego tytdu osiqgnelem(tam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci

2. W sp6ldzielniach:

Nie dotyczy

Nie dotyczy

- jestem czlonkiem zarzadu (od kiedy) Nie dotycry

- jestem czlonkiem rady nadzorczej3 (od kiedy) Nie dotyczy

- jestem czionkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): Nie dotyczy

z tego Mulu osiqgnAlem(tam) w roku ubieglF dochto w wlsokosci:

3. W fundacjach prowadzacych dzjalalnoSC gospodarczE:

Nje dotyczl

- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): Nie dotycry

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnei (od kiedy): Nie dotyczy

Z lego tytulu osiagnqlem(lam) w roku ubieg*ym doch6d w wysoko6ci

vIt.

tx.

x.

lnne dochody osiqgane z tlulu zatrudnienia l!b innej dzialalno6ci zarobkowej lub zajed, z podaniem kwot
uzyskiwanych z ka2dego tr,tulu i WFasodz€ni€ z€ stosuku pracy, przych6d za20)7r.62128.64zl

Skladniki mienia ruchomego o wartoscipowyzej 1O OOO zlotych (w przypadku pojazd6w mechanicznych nale2y
poda6 markq, model i rok produkcJi): Nie dotyczy

W PLN udzielona w 2009r. w kwocie

ZobowiAzania pienie2ne o wartoSci powy2ej 10 000 zlotych, w lym zaciqgniQte kredly i po2yczki oraz warunki,

Poiyczka
na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiEzku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokosci): hjporecau

I l0 880,00 zl na zal(up i r€mont doBu mieszkalnego wobec Ewy i tkystiana
dzich 31 .11.2017r. 88 624.82 A



Powy2sze oswiadczenje skladam 6wadomy(a), ii na podstawie art. 233 S 
.j Kodeksu karnego za podanie nie_prawdy lub zatajenje prawdy gtozi kaa pozbawienia wolnosci.

Wielkie. 23-04-2018r t)^l e++a

i NieMnasciwe skreslia.

' lirx?.? "'"'"'""t"i 
wvtw6rczei w rolniclwie w zakres e produk.ji rosrinnej i zwiezacej, w formi€ i zakresie sospodarcrwa

3 Nie dotyczy rad nadzorczych sp6ldzielni mieszkaniowvch.


