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radneuo uminv b b .. 

cln ia 06.03.2014 r. 
(lllicj,;c()lrnŚĆ) 

U,vagn: 
I. Osob,1 sklaclaj ,Jca oświncłczenie obowi,)zana jest cło zgodnego z prn11·d,). sl,11w111ego i zupc·l 1:ego 1\ ypcin i, 111 i: 1 

bi.dc_i z rubryk. 
' .lei.c li poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku znsrosowaniil , należy wpi s,1ć ,- Dis'. 

Qotvczv". 
, Oso ba skladajqca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych sklc1dn ikćl\\ 

maj,)tkowych, dochodów i zobowiąza11 do maj,1tku odrębnego i rnaj,pku objętego 111alżei'1s!G) ws pólności , _1 
majątkow,1. 

0l. Oświadczenie o stanie 111ajQtkowym dotyczy rnaj,Jtku w kraju i za granic,!. 
5. Oświaclczcnie o stanie 111ajQtkowy111 obejmuje również wic17.ytcl110ści pi c11 il' i.11 e. 
Ci. W częśc i A oś wiadczenia zmvarte s,) informacj e jmrne . w czcści U zaś ini'cmn,1cjc 11i •:_i,11v11c· do tvu <1 ;_· ,_

,1dresu za mieszkania sklaclajqcego oświadczenie oraz miej scn położenia nieruchomości. 

Ja, niżej poclpisany(a) Elżbieta Adamcz~•k, Bici'ikowslrn 
(i111io11a i 1wz11isku l1ra1. 11;11.wisko rodm1c) 

uroclzony(a) 24.03.1967 r. w Skierniewicach 

własne gospodarstwo rol11c, dzialalnoś :'.'. gospodarc,.a, lż: i dn,1 Cniin y Kowiesy 
(1nicjsct: 1.,:tn1d11ie11ia, Slillllll\ i,ko lu b l\:11kcji1 ) 

p\1 1,1pozmrniu s ię z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o sa1norz,1clzie gminnym (Dz. U. z 200 I r. Nr 
142. poz. 159 I ; z 2002 r. Nr 23 , poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr I I 3, poz.984, Nr I 53 poz. 1271 , Nr ·2 I 4 poz. 
IS06; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 roku Nr 102, poz. 1055, Nr 116. poz. 1203, N1· 167. 
pul . 1759, Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 133 7; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 13 ~:. 
poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 , Nr 223 , poz. 1458)), zgodnie z arl. 24 h tej ustm1 y 
o ś wiaclczam, że posiadam wcl10clz,1ce w sklacl 111alżci'1 s kiej wspólnoś ci maj,)tkowci lub st,incmi,)Ct: mói 1w1jml·k 
odrębny: 

l. 

ś1wlk i pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: 25.000 zl - ma!żci'iska wspc'iln ość rnaj:;tkow:, 

ś1wlki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: nic dotyczy 

papiery wartościowe: nic dotyczy 

1w kwotę: -

l!. 



l. Doin o powicr;,:clrni: J 50 m2 o wartości: 215.000 zł 

:ytul p1·a\\J1y: wlasn(l.~Ć- m:1!żc1'1ska wspólność maj,}tkowa 

2. \Iicszkanic o powierzchni: nic dotyczy 11/ o wartości: nic dotyczy 

o \\;irtuści !87.000 z! 

rncln1j zabudowy: podstawowe budynki gospodarcze, dom z pozycji II 1 
tytuł prawny: własność - malżeiiska wspólność majątkowa 

7 tego tytułu osit)g11ęła111 w roku ubiegly111 przychód i dochód w wysokości 40.000 zł przyc!H'id. 

() \\.lrlośi.:i: nic dotyczy 

tytuł prawny: dzierżawa 

P(1siad;1111 w!1i:1h w sp(\lkach hamłłc,\\'ych z udziałem gminnych osób prawnych łuh 
r1ec!,iehimu'i1.\. 1\ kil'lryel1 uucst11icZ!) takie ()sohy- należy podać liczbę i emitenta uclziałt'l\\: 

nic dotyczy 

udziały te stanowią pakiet większy niż I 0% udziałów w spółce nic dotyczy 

Z tego tytułu osiągnąlern(ęlam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nic dotyczy 

2. Posi,1d:1m uclziah· w innych spółkach hancllowych - należy podać liczbę i emitenta udziałów 

nic dotyczy 

lV. 

111) w rnku 11hic_'.,!y111 clochócl w W\sokości: 

nic dotycz:v 

I .Posiadam akcje w spółkach handlowych 7. udziałem gminnych osób prawnych lub przcclsięliiorców. 
\\ ktc1rych uczesl11icz,) takie osoby - należy podać liczbę i emitenta akcji: nic dotyczy 

;, ,_, le su1110\, i;1 pak ict wi~'kszy 11 i1. I(}';,,, a kej i w spółce: nic dotyczy 

/, tcgn tytuiu osi:w11,ilem(ęłam) \\' roku ubiegłym dochód w wysokości: nic dotyczy 

. i\1si,1clam akcje\\ i1111ych spółkach ha11cllowych - 11alcży podać liczbę i emitenta akcji: nic dotyczy 

Z tego tytułu osi,)gn,)lem(ęłam) w roku ubiegłym clochócl w wysokości: nic dotyczy 



Nabyle111(a111) (nabył mój małżonek. z wyl,1c:1-eniem mienia przy1rnlcż11egu do _icgu 1nil_i,)th: 
odn;bnego) ocl Skarbu Pa11stwa, innej p,111stwowe_j osoby prnw1wj,jcci11ustck S,lllll•l·z,1du tcr:stmi,1h1cgu. 
ich zwi,)zków lub od komunalnej osoby prawnej następu_jqcc mienie, które pmllc:->.,il\l 1.liyci11 \\ clrud1,· 
pr1c1argu - należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo: 

nic dotyczy 

I. Pm wadzę działalność gospodarczą 1 ( należy podać fonrn; pra wnq i przedmiot dzia l,il nośc i): 
dzi:1ialność gospodarcza prowadzona pi-zez osobi; iizycnq - h:indl'l ołlwuźn)· 

usubiście wpis do CEIDG 

ll'Spólnie z innymi osobami nic dotyczy. 

I icgu tytułu osi,1gnęla111 w roku ubiegłym przychód i clochócl w wysokości: 6 . .348,00 zł 

- przychód, 4.448 zł dochód 

2. Zarządzam dzialalności4 gospodarcz,1 lub jestem przeclstawiciclem, pełnomocnikiem takiel 
clzialalności (należy podać formę prawną i przedmiot działalności): nic dotyczy 

osobiście: nic dotyczy 

wspólnie z innymi osobami nic dotyczy 

/ 1cgo tytułu osiągnęlr1m w roku ubicglylll dochód\\ 1\y:;okuści: nie dot_n·z:, 

Vi!. 

\\ ~pólkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): nic dotyczy 

jestem członkiem zaw1clu (ocl kiedy): nic dotyczy 

jestem członkiem rady nadzorczej (ocl kiedy): nic dot_H'z>· 

jestem członkiem komis.ii rewizyjne.i (od kiedy): nic dotyczy 

I kgu tytułu osi,1gnęla111 w roku ubiegłym dochód w wysokości: nic c!oiyczy 

V li l. 

li11lC clochocly osiqgane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkcmt~i lub i'.,1_jc;ć z puda11ic11! 
kwot uzyskiwanych z każdego tytułu: 
'15(i,80 zł - dochód z tytułu działalności wykon:,·\\·am·j u,;ubi~l:il' (p,·,,,, i,,ji) 
l.900 zł - dochód z tytułu pełnienia obowiqzków spolen:nych i oby,rnte!skich (divtv- rad1,l'i',o) 

Skl,1d11iki mienia ruchomego o wartości powyze.1 I O OOO złotych (w pri'.ypaclku pojuzcltl\\ 
L,cclw11icz11ych należy podać I11arkę, model i rok produkcji): . 

nic dotyczy 

X. 

Mc1cr1r/~ 
\ie dotyczy clzialalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji ruśli1111c_j i 1.11 icrz.,:cc_j. 11 illl'lllil· i ;,\lzrcsic gospodarstwa rodzinnego. 



/obowiqza 11ia pie11i9ż11e o wartości powyżej I O OOO złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożycz :-;1 oraz warn11ki, na _jakich zos tał y udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zclarzeniern, w _j:1kic_j 
wyso k ośc i): 

20.000 ,00 z ł - kredyt kl~skowy mrozowy w Bank Spółdzielczy Biała Rawska 0/KowicS '.1' -
sph1ta w rnia eh od 15.03.2014 roku. 

i'<> 11 y/vc " ;11i ;1d o c:1ic· :,k! ;l( li1 111 ~wi;1 drn11 v(;1 ). ii. 11:i 11 "d, 1:111·ic ,lrl . 233 ~ I kodeksu k~rm:go 7.,1 pnd;111ic 11icpl'illl'dy l11h ·;: tt1_jcni:.: prd\,dy srn1 i k:!r:1 pt )/h::1,, i:.: ni:1 '-' 't,!nn~ci. 

d11 ia 06.03 .?.O 14 r. 
( rnki,co11·ość. dala) 

I]/~ 1/ ...... P,(/'t;(l.)2.<2.:/;/,;;, ..... .. ....... .. . 
l(poclpi s) 


