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OSWIADCZENIE MAJATKOWE

wojta, zastepcy wojta, sekretarza grainy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej
gminy, osoby zarzadzajaxej i czlonka organu zarzadzaj^cego gminna^ osoba^ prawny oraz osoby

wydajacej decyzje administracyjne w imieniu wojta1

Biala Podlaska, dnia 2014-04-23
Uwaga:
1. Osoba skladajaca oswiadczenie obowiazana jest do zgodnego z prawda^, starannego i zupeinego

wypelnienia kazdej z rubryk.
2. Jezeli poszczegolne rubryki nie znajduja w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy wpisac

"nie dotyczy".
3.0soba skladajaca oswiadczenie obowiazana jest okreslic przynaleznosc poszczegolnych skiadnikow

maj^tkowych, dochodow i zobowiazan do majaticu odr^bnego i majatitu objetego malzensk^
wspolnosci^ maj^tkowa.

4. Oswiadczenie majatkowe dotyczy majatku w kraju i za granic^.
5. Oswiadczenie majatkowe obejmuje rowniez wierzytelnosci pieniezne.
6. W czesci A oswiadczenia zawarte s^ informacje jawne, w cze^ci B zas informacje niejawne
dotyczace adresu zamieszkania skladajaxego oswiadczenie oraz miejsca polozenia nieruchomosci.

CZ^SC A

Ja, nizej podpisany(a), Ewa Tymoszuk z d. Trochimiuk
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzona 04.08.1980 r. w BialejPodlaskiej

Starostwo Powiatowe w Bialej Podlaskiej i UrzqdMiasta Biala Podlaska:
Powiatowy/Miejski Rzecznik Konsumentow w Bialej Podlaskiej,

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lubfunkcja)

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ograniczeniu prowadzenia
dzialalnosci gospodarczej przez osoby peiniace funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz. 679, z 1998 r.
Nr 113, poz. 715 i Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 49,poz. 483, z 2000 r. Nr 26, poz. 306 oraz z 2002
r. Nr 113, poz.984 i Nr 214, poz. 1806) oraz ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzadzie
powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr
113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806), zgodnie z art. 25c tej
ustawy oswiadczam, ze posiadam wchodzace w sktad matzenskiej wspolnosci majatkowej lub
stanowiace moj majatek odrebny:

I.

Zasoby pieniezne:- srodki pieniezne zgromadzone w walucie polskiej: 124.270,71 zl
- srodki pieniezne zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy
- papiery wartosciowe na kwote: nie dotyczy

n.

1. Dom o powierzchni 132 m~, o wartosci: tytul prawny: domjednorodzinny, w budowie
2. Mieszkanie o powierzchni: niedotyczy m2, o wartosci: tytul prawny:
3. Gospodarstwo rolne: nie dotyczy rodzaj gospodarstwa: , powierzchnia:

o wartosci: rodzaj zabudowy: tytul prawny:
Z tego tytulu osiajmalem(elam) w roku ubiegtym przychod i dochod wysokosci:

4. Inne nieruchomosci: powierzchnia: 0,0699 ha - dzialka zabudowana domemzpkt.1, o wartosci:
84.000 zl, tytul prawny: wspolnosc ustawowa malzenska
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m.

Posiadam udzialy w spoikach handlowych - nalezy podac liczb? i emitenta udzialow: niedotyczy
udzialy te stanowig. pakiet wi?kszy niz 10%udzialoww spoice:
Z tego tytuhi osi^gn^lem^lam) w roku ubieglym dochod w wysokosci:

IV.

Posiadam akcjew spoikach handlowych - nalezy podac liczb? i emitenta akcji: nie dotyczy
- akcje te stanowi^ pakiet wi?kszy niz 10%akcji w spoice:
Z tego tytuhi osi^gn^lem^lam) w roku ubieglym dochod w wysokosci:

V.

Nabylem(am) (nabyl mqj matzonek, z wyl^czeniem mienia przynaleznego do jego majatku
odr§bnego) od Skarbu Panstwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorz^du terytorialnego,
ich zwi^zkow lub od komunalnej osoby prawnej nast?puj$ce mienie, ktore podlegato zbyciu w drodze
przetargu - nalezy podac opis mienia i dat?nabycia, od kogo: nie dotyczy

VI.

1. Prowadz? dzialalnosc gospodarcz^2 (nalezy podac form? prawny i przedmiot dzialalnosci): nie
dotyczy

-osobiscie
- wspolnie z innymi osobami
Z tego tytuhi osi$gn%lem(?lam) w roku ubieglym przychod i dochod w wysokosci:

2. Zarz^dzamdzialalnosci^ gospodarcz^ lubjestem przedstawicielem, pelnomocnikiem takiej
dzialalnosci (nalezy podac form? prawnyi przedmiotdzialalnosci): nie dotyczy

-osobiscie
- wspolnie z innymi osobami
Z tego tytuhi osi^gn^lem^lam) w roku ubieglym dochod w wysokosci:

vn.

1. W spoikach handlowych (nazwa, siedziba spolki): nie dotyczy
-jestem czlonkiem zarz^du (od kiedy):
-jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):
-jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):
Z tego tytuhi osi^gn^lem^lam) w roku ubieglym dochod w wysokosci:

2. W spoldzielniach: nie dotyczy
-jestem czlonkiem zarz^du (od kiedy):
-jestem czlonkiem rady nadzorczej3 (od kiedy):
-jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):
Z tego tytuhi osi^gn^lem(?lam) w roku ubieglym dochod w wysokosci:,

3. W fiindacjach prowadz^cych dzialalnosc gospodarcz^: nie dotyczy
-jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy):
-jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):
-jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):
Z tego tytuhi osi^gn^lem(?lam) w roku ubieglym dochod w wysokosci:

Vffl.

Inne dochody osi^gane z tytuhi zatrudnienia lub innej dzialalnosci zarobkowej lub zaj?c,
z podaniem kwot uzyskiwanych z kazdego tytuhi: umowa o pracq - 67.049,38 zl;
wspolmalzonek: umowa opracq - 23.168,64 zl

EX.

Skladniki mienia ruchomego o wartosci powyzej 10.000 zlotych (w przypadku pojazdow
mechanicznych nalezy podac mark?, model i rok produkcji): nie dotyczy

Strona 2 z 3



X.

Zobowiazania pieniezne o wartosci powyzej 10.000 zlotych, w tym zaciajmiete kredyty
i pozyczki oraz warunki, na jakich zostafy udzielone (wobec kogo, w zwiazku z jakim zdarzeniem, w
jakiej wysokosci.: Kredyt hipoteczny „Rodzina na Swoim", Getin Noble Bank S.A. w kwocie
350.000,00zl, wspolkredytobiorca z mezem irodzicami; na budowe domu jednorodzinnego.
Kwota wyplacana w transzach; na dzieii 31.12.2013 r. wyplacono Iqcznie kwote 300.000,00 zl,
na dzieii 31.12.2013 r. kwotapozostala do splacenia 281.505, 95 zl-
Pozyczka, z tyt. ubezpieczenia ww. kredytu, na kwote 12.045,11 zl.
Na dzieii 31.12.2013 r. kwota pozostala do splacenia to 10.038,52 zl.

Biala Podlaska, dnia 2014-04-23

(podpis)

1Niewlasciwe skreslic.
Nie dotyczy dzialalnosci wytworczej w rolnictwie w zakresie produkcji roslinnej i zwierzecej,
w formie i zakresie gospodarstwa rodzinnego.
Nie dotyczy rad nadzorczych spoldzielni mieszkaniowych.
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