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wojta, zastgpcy wojta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki
organizacyjnej gminy, osoby zarz^dzajqcej i czlonka organu zarzqdzajqeogo

soby wydajqcej decyzje administracyjno w imicmu
wojta [11

BIALA PODLASKA 30.04.2014....
(miejscowosc) (dnia)

UWAGA:

1. Osoba skladajaca oswiadczenie obowiazana jest do zgodnego z prawda^ starannego i zupetnego wypehiienia
kazdej z rubryk.

2. Jezeli poszczegolne rubryki nie znajduja w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy wpisac „nie dotyczy".
3. Osoba skfadajaca oswiadczenie obowiazana jest okreslic przynaleznosc poszczegolnych skladnikow

majatkowych, dochodow i zobowiazan do majatku odrebnego i majatku objetego malzensk^ wspolnoscia
maj^tkow^.

4. Oswiadczenie majatkowe dotyczy majatku w kraju i za granica.
5. Oswiadczenie majatkowe obejmuje rowniez wierzytelnosci pieniezne.
6. W czesci A oswiadczenia zawarte S£j informacje jawne, w czesci B zas informacje niejawne dotycz^ce adresu

zamieszkania skladajacego oswiadczenie oraz miejsca polozenia nieruchomosci.

CZ^SC A

Ja, nizej podpisany(a) ALEKSANDRA... SULIKOWSKA SULIKOWSKA.

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a)... 04.01.1979 w BIALEJ PODLASKIEJ

DOM POMOCY SPOLECZNEJ W KOSTOMLOTACH; DYREKTOR.

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dzialalnosci

gospodarczej przez osoby pelniace 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 8 marca 1990 r. 0 samorza/dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.

1591 oraz z 2002 r.Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 iNr214,poz.

1806),zgodnie z art. 24h tej ustawy oswiadczam,ze posiadam wchodzacew sklad malzehskiej wspolnosci

majaticowej lub stanowiace mqj majatek odrebny:

I. Zasoby pieniezne:
- srodki pieniezne zgromadzone w walucie polskiej: LOKATA 5700 ZL

- srodki pieniezne zgromadzone w walucie obcej: .. .NIE DOTYCZY

- papiery wartosciowe: .. .NIE DOTYCZY



na kwote: NIE DOTYCZY.

II.

1. Dom o powierzchni: 112. m2, o wartosci: 260 TYS. ZL..,

tytul prawny: WSPOLWLASNOSC ....1/3

2. Mieszkanie o powierzchni: NIE DOTYCZY m2, o wartosci: NIE DOTYCZY

tytul prawny: NIE DOTYCZY

3. Gospodarstwo rolne: rodzaj gospodarstwa: NEE DOTYCZY..., powierzchnia: NIE DOTYCZY
o wartosci: NIE DOTYCZY rodzaj zabudowy: NIE DOTYCZY

tytul prawny: NIE DOTYCZY

Z tego tytutu osia£nalem(elam) w roku ubiegrym przychod i dochod w wysokosci: NIE

DOTYCZY

4. Inne nieruchomosci: DZIALKA powierzchnia: 414 m2 DZIALKA TA ZABUDOWANA

JEST DOMEM WYMIENIONYM W PUNKCIE 1

o wartosci: 50 TYS. ZL

tytul prawny: WSPOLWLASNOSC 1/3

in.

Posiadam udzialy w spolkach handlowych - nalezy podac liczb? i emitenta udzialow:

NIE DOTYCZY

udzialy te stanowi^ pakiet wiekszy niz 10% udzialow w spolce: NIE DOTYCZY

Z tego tytuhi osi4gnalem(?lam) w roku ubiegrym dochod w wysokosci:

NIE DOTYCZY

IV.

Posiadam akcje w spolkach handlowych - nalezy podac liczb? i emitenta akcji: NEE DOTYCZY

akcje te stanowi^ pakiet wiejcszy niz 10% akcji w spolce: NIE DOTYCZY

Z tego tytuhi osi^gnalem^lam) w roku ubiegrym doch6d w wysokosci: NIE DOTYCZY

V.

Nabylem(am) (nabyl moj malzonek, z wylaczeniem mienia przynaleznego do jego majaticu
odr^bnego) od Skarbu Panstwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorzadu

terytorialnego, ich zwiazkow lub od komunalnej osoby prawnej nastejmjace mienie, ktore
podlegalo zbyciu w drodze przetargu - nalezy podac opis mienia i dat? nabycia, od kogo:

NIE DOTYCZY



VI.

1. Prowadz? dzialalnos6 gospodarcz^ ](nalezy podac form? prawny i przedmiot dzialalnosci):
NIE DOTYCZY

- osobiscie .NIE DOTYCZY

- wspolnie z innymi osobami NIE DOTYCZY

Z tego tytuhi osi4gnqlem($lam) w roku ubieglym przychod i dochod w wysokosci: NIE DOTYCZY

2. Zarz^dzam dzialalnosci^ gospodarcz^ lub jestem przedstawicielem, pelnomocnikiem takiej
dzialalnosci (nalezy podac form? prawnyi przedmiotdzialalnosci): NIE DOTYCZY
- osobiscie NIE DOTYCZY

- wspolnie z innymi osobami NIE DOTYCZY

Z tego tytuhi osi4gnqlem(?lam) w roku ubieglym dochod w wysokosci: NIE DOTYCZY

VII.

1. W spolkach handlowych (nazwa, siedziba spolki): NIE DOTYCZY.

- jestem czlonkiem zarz^du (od kiedy): NIE DOTYCZY

- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):NIE DOTYCZY

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy) NIE DOTYCZY

Z tego tytuhi osi^gn^lem^lam) w roku ubieglym dochod w wysokosci: NIE DOTYCZY

2. W spoldzielniach: NIE DOTYCZY

- jestem czlonkiem zarz^du (od kiedy): NIE DOTYCZY

- jestem czlonkiem rady nadzorczej^1 (od kiedy):NIE DOTYCZY

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): NIE DOTYCZY

Z tego tytuhi osi^gn^lem^lam) w roku ubieglym dochod w wysokosci: NIE DOTYCZY

3. W fundacjach prowadz^cych dzialalnosc gospodarczq: NIE DOTYCZY

- jestem czlonkiem zarz^du (od kiedy): NIE DOTYCZY

- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): NIE DOTYCZY



- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): NIE DOTYCZY

Z tego tytuhi osi^gn^lem^lam) w roku ubieglym dochod w wysokosci: NIE DOTYCZY

VIII. Inne dochody osiagane z tytuhi zatrudnienia lub innej dzialalnosci zarobkowej lub zaj?c, z
podaniem kwot uzyskiwanych z kazdego tytuhi:
DOCHOD ZE STOSUNKU PRACY -DOM POMOCY SPOLECZNEJ W KOSTOMLOTACH

DOCHOD ZAROK 2013-67415,89 ZL

UMOWA-ZLECENIE - STOWARZYSZENIEINICJATYW SPOLECZNYCH

,JEDNOSC"-360 ZL

IX. Skladniki mienia ruchomego o wartosci powyzej 10 000 zlotych (w przypadku pojazdow
mechanicznych nalezy podac mark?, model i rok produkcji): NIE DOTYCZY

X. Zobowi^zaniapieniezne o wartosci powyzej 10 000 zlotych, w tym zaci^gni^te kredyty i
pozyczki oraz warunki, na jakich zostaly udzielone (wobeckogo,w zwi^zku z jakim zdarzeniem, w

jakiej wysokosci): NIE DOTYCZY



Powyzsze oswiadczenie skladam swiadomy(a), iz na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego za

podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnosci.

BIALA PODLASKA 30.04.2014

(miejscowosc, data) (fpdpis)

111 Niewiasciwe skreslic.
|2| Nie dotyczy dzialalnosci wytworczej w rolnictwie w zakresie produkcji roslinnej i zwierzecej, w formie
zakresie gospodarstwa rodzinnego.
[3] Nie dotyczy rad nadzorczych spoklzielni mieszkaniowych.


