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w6jta' zastgpcy w6.jtao sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika .rauuu,.,*,
organizacyjnej gminy, osoby zarzqdzaiqcej i czlonka organu zarz}dzaiqcego
gminn4 osob4 prawn4 oraz osoby wydaiqcei decyzje administracyjne w imieniu
w6jta lrl
Siedlce
(miejscowoSi)

19.04.2014 r.
(dnia)

UWACA:

I

2.
3.

4.
5.
6.

osoba sltladaj4ca oswiadczenie obowiqzanajest do zgodnego z prawd4 starannego i zupelnego wypehielia
liaZdej z lubryh.
JeZeliposzczeg6lne rLrb.yl<i nie znajdui4w konkretnym p.zypadk'zastosowania, naleZy wpisai,,nie dotyczy".
osoba sl<ladaj4ca oiwiadczenie obowi4zanajest okreslii p rzyraleztlose poszczegolnych skiadnikdw
maiqtkowych, dochoddw i zobowiqzah do mai4tku odrgbnego i maiatku obiqtego ma+zehskq wsp6lnosci4
nlaJ4 (ow4.
Oswiadczenie majqtkowe dotyczy maj4tl<u w kraju i za granicq,
OSwiadczenie ntajqtkowe obejmLrje rownieZ wierzytelno$ci pieniqZne.
W czpici A otiwiadczenia zawarte s4 informacjejawne, w cz96ci B zaS infotmacje niejawne dotyczEce
aclresu
zamieszkania sl(lada.jqcego odwiadczenie oi.az rniejsca polozenia nieruchomo6ci.

cz4sc A
Ja" uiZej podpisanyla)

Iwona ksiEZopolska - Popek.
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) 02.09.1967 w Woli SuchoZebrskiej
Ulz4d Gmrny Mokobody - W6it Gtriny
(m iejsce zatlxLdnienia,

stanowisko lirb funkcja)

po zapoznaniu siq z przepisarni ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowatlzenia clziaialno$ci
gospoclarczej przez osoby pehri4ce funkcje publiczne (Dz, U. NL 106, poz. 6j9, z l99g r. Nr I
13, poz. 715

N.

62, poz. | 126,

z

Nr 49, poz. 483,22000 r. Nr 26, poz. 306 oraz 22002 r. Nl I 13, poz. 9g4 i Nr
214,poz. 1 806) olaz ustawy z dnia 8 rnarca 1990 r. o samor4dzie gminnyrr (Dz.IJ.zz00I r.Nr 142,poz.
l59l oraz- z 2002 r'. Nr'23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr I 13. poz. 9821, Nr 153, poz. l27l i Nr 214, poz.
I 806), zgodnie z art 24h tei ustawy orlwiadczam, 2e posiadarn wchoclz4ce r,v
sldad ma.lzeriskiej wsp6ino6ci
I

1999 r.

maj4tkorvej lub stanowi4ce nr6j rra.j4tek odr.pbny:

L Zasaby pienigZne:
SLodlii pienigZne zgromadzone

w walucie polskiej: 300000 zl

Srodki pieniq2ne zgronadzone w waiucie obcej nie dotyczy
paprery wartoSciowe: nie dotyczy

i

TI.

1.

Dom o powierzcimi: 140 rn2, o wartoSci: 500000 zt. tytul prawny: AN 885/2001 wlasnodi
Mieszkanie o powierzchni: '/8 m2, o waftodci: 190000 21. tytul prawny: AN 4g9g/g7 I

2.

4917 12000 wlasno66 mp2a

3.

Gospodalstwo rolne: rodzaj gospodarstwa: og6lno- rolne powier.zchnia: 26,12ha
o warto$ci: 620000 zl. rodzaj zabudowy: dotn drewniany, gara? , budynek magazynowo-

skladowy tytul prawny: AN 68//87 , AN 8477189 wlasnodi, AN 8783/90 wlasnosi me2a
Anr .6501 12012 wsp6lwiasnoSi
z tego tytulu osi4gnElem(Elam) w rokr"r ubieglym przych6d i doch6d w wysokosci: i0000 2tr.
brr-ttto. W tym doplaty bezpoSrednie 1 5000 zl , inne dopl. 7 500 zI. pozoslale sprzedaZ produkt6w
lolnych brr:tto

4.

lnne nieruchotno6ci: powierzchnia: dzialka budowlana o pow. 715 m2 i 832 m2 wsp6lwlasnosi o
wartosci: 190000 21. i 210000 zl
tytulprawny: AN 441412000 i AN 538i2007

III.
Posiadatn udzialy w sp6lkach handlowych - naleZy podai liczbq i emitenta udzial6w:
Lrdzialy te stanowi4 pakiet wigkszy oiz 10o6 udzial6w w sp6lce: - nie dotyczy

-

nie dotyczy

Z tego tytr-rl-r osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: - nie dotyczy

IV"
Posiadam akcje w sp6lkach handlowych - nale2y poda6 liczbg
sz1. , JSW 45 szt. , GPW 25 szt.

PZU 30 szt.

wl

i emitenta

akcj

i:

-

akcje PGNiG 4666

mQZa JSW 74 szt. , GPW 25 sz.t. PZIJ 30 szr. wlasne

stanorviq pal<iet wipkszy niL10Yo akcj i w sp6lce: - nie
Z tego tytulu osi4gn4lem(qlam) w roku ubieglym doch6d w wysokodci: - nie
al<c.ie te

V.
Nabylem(am) (nabyl m6j mal2onek, z wyl4czeniem mienia przynaleZnego do jego maj 4tku
odrpbnego) od Sharbu Paristwa, imrej paristwowej osoby prawnej, jednostek samorz4du
terytorialnego, ich zwiqzk6w lub od komunalnej osoby prawnej nastqpuj4ce mienie, kt6re podlegalo
zbyciu w drodze plzetargu - naleZy podai opis mienia i datE nabycia, od kogo:
UM Siedlce w drodze przetargu dzialka budowlana 823 w 2007 r.

Vtr.
l ' P.owadzp

nie dotyczy

osobiScie

-

dzialal'osc gospoda.cz4J2l (nare,y podai fo'np prawn4
i przedmiot dziararnodci -

nie dotyczy

wsp6lnie z innymi osobami nie dotyczy
z tego tytulu osi4g'4iem(91am) w roku ubieglym przych6d
i doch6d w wysokosci: - nie doryczy
2' zarzqdzam dziatalnosci4 gospodarcz4 rub jestem przedstawicielem,
pernomocnikiem takiej
dzialalnoSci (nale2y poclac for.nrg prawn4 i przedmiot
dzialaluodci): _ nie clotyczy
-- osobidcie - nie dotyczy
- wsp6lnie z ir.rnymi osobami _ nie dotyczy
- z tego tytulu osi4gn41e'r(qlarn) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: - nie dotyczy

VII.
1. W sp6lkach handlowych (nazwa, siedziba sp6tki):

_ nie doryczy
jestern czlonkiem zarzqdt (od kiedy): _
nie dotyczy
- .Jestem czlonkiem r.ady r-tadzor.czej (od kiedy): - nie dotyczy
- jestem czlonl<iem komisji rewizyjnej (od kiedy) _ nie dotyczy
Z tego tyrulu osi4gn4lem(Elam) w ioku ubieglym doch6d
w wysokosci: _

2. W sp6ldzielniach:

'ie

dotyczy

-

nie dotyczy
;estem czlonkiem zarzQdu (od kiedy): - nie dotyczy
.jestern czlonkiem rady nadzorczeltil 1od ki"dy;: _ nie dotyczy
- jestem czlonkiem komisji r.ewizyjnej (ocl kiedy): _ nle doryczy
Z tego tytulu osi4gn4lem(Elarn) w roku ubiegtym doch6d
w wysokosci: _ nie dotyczy
3. W fi.rndacjach pr.owadz4cych dzialalnoSi gospodarcz4: _
nre dotyczy
.jester.n czlonkiem zarz4cfut (od kiedy): - nie dotyczy
- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od l<iedy): _ nie dotyczy
- Jestem czlonkiem kon-risji r.ewizyjnel (od kiedy): _ nie dotyczy
Z tego tytulu osi4gn4re.r(9ram) w.oku ubiegrym doch6d
w ra,ysoko$ci: -'ie dotyczy

vIII'

Inne dochody osi4gane z tyturu zafudlienia lub
innej dzialarnodci zarobkowej
poclaniem kwot uzyskiwar.rych z kaZdego tytulu

PI'l -37 . PIT -38 133378,84 zl. br.urto wtym UG 133378,8421.
brurto

L.nb za1Ec. ,z

IX.

Sktadniki mienia ruchomego o wartosci powyzej 10 000 zlotych (w przypadku pojazd6w

mecharricznych naleLy poda(, mar.kg, model i rok proclukcji):

2,0HDI -2002r. - 900021.
ZAFIRA 2,0 TDI - 2002r. - 10000

Samoch6dosobowyPEUGEOT
Sanroclr6d osobowy OPEL

r.

z{.

Ci4gnik rolniczy URSUS 3512 1987
-20000 zl.
Ci4gnik rolniczy NEW HOLLAND - 2010 r. - 100000 zl.

X.

Zobowi4zania pienip2'e o wartosci powyzej 10 000 zlotych. w tym zaci4gnigte lffedyty
i
pozyczki oraz watunki, najakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwi4zku z jakin zdarzeniem,
wjakiej
wysol<odci): nie dotyczy

t,

Powy2sze odwiadczenie skladam swiadomy(a),

iz'a

podstawie art. 233 $ 1 Kodeksu ka'rego za
podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnoSci.

Siedlce

19.04.2014r.

(mie.jscowosi,

ll

1

..,..':..,...).......,.::.,..i,,.:,-,u,.,....

data)

(podpis)

I N iewlaSciwe skre5lii.

l2l Nie dotyczy dzialalnosci wytwdrczej w rolnictwie w zakresie produkcjiro$linnej
zal(resie gospodarctwa rodzinnego,
l3l Nie dotyczy rad nadzorczych sp6ldzielni mieszkaniowych.
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