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kierownika jednostki organizacyjnej gminy

Brodnica. 17 .03.Ż01 6r.

u-WnGA:j' osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, Starannego i zupełnego wypełnienia
|<aŻdej z rubryk.
JeŻeli paszczególne rubryki nie znajdują w konkretnyIn przypadku zastosowania, naleŻy wpisać ,,nie dotyczy''.
Osoba składa.jąca oświadczenię obowiązana jest określić przynależność poszczegolnych składników
nrajątkowych, dochodów i zobowiązan do ma.iątku odrębnego i majątku objętego małŻeńską wspólnością
majątkową.
oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą.
Ośw iadczen ie maj ątkowe obej m uje rÓwn ięż w ierzytelno Ści p ienięzne.
W części A oświadczeniazawartę są infonnacje jawne, w częŚci B zaŚ informacje niejawne dotyczące adresu

zamieszkania składającego oświadczęnię oraz mie.jsca położenia nieruchomości.
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CZĘSC A

Ja, niżej podpisany(a), Marzena Łupińska, Kwiatkowska
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzona 26 stycznta 1968r. w Lipnie

Szkoła Podstawowa w Nowych Swierczynach, dyrektor szkoły
(m i ej sce zatrudn ien ia, stanowi sko I ub fun kcj a)

pc 7'apoz;r'laniu się z przepisami ustawy z dnia 2l sierpnia 1991 r. o ogratliczeniu prowadzenia działalności

gosporiarczejprzezosobypełniącefunkcjepubliczne(Dz.U.Nr l06, poz.679, z1998 r.Nr l13,poz.715

Nr }52, poz. l l Ż6, z 1999 r. Nr 49, poz. 483, z 2000 r. Nr 26, poz.306 oraz ZŻ002 r. Nr l l3, poz. 984 i Nr

Żi4' ooz. l806) omz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminrrym (Dz. U. zŻ001 r. Nr l 42, poz.

i59i ora.zz200Żr'Nr23, poz.2Ż0,Nr62, poz.558,Nr l13, poz.9B4,Nr l53, poz.127l iNr214,poz.
j 806), zgodnie Z aft. Ż4h tej ustawy oświadczam, ze posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności

ina.iątkowej lub starlowiące rnój majątek odrębny:

i" ćasoby plenlęzne:
śroclki pieniężne zgtomadzone w walucie polskiej 3134,73 zł : małżeńska Wspólnota

majątkowa
_ środki pienięzne zgTomadzonę w r.valucie obcej: - nie doĘczy.

papiery wartościowe: -nie dotyczy .....

uRtĄ$ GmlBV
Bańniczka

Wptynęło il ... 1'7-l'!AR..201$
Ldz.''..'.'......'....'... zał.

Przekazano

na kwotę:



"{{

1. l)om o powierzchni: 123 mŻ, o wartoŚci: 210000,00zł , tyuł prawny: małzeńska wspólnota
nrajątkclwa
2. Mieszkanie o powierzchni:32,77 m2, o wartości: 90000, 00 zł , tytuł prawny: małżeńska

r'vspólnota majątkowa
j. iiospodarstwo rolne: rodzai gospodarstwa - nie doĘczy ., powierzchnia: '

ł rvartości: .. rodzaj zabudowy: ... .... tytuł prawny: .. ' '

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: ...

{. jnne nieruchomości: powierzchnia: działkao powierzchrri 12 a, na której położony jest donr

wskazany w pkt 1, o wartości: 21000,00zł ,tylń prawny: małzeńska wspólnota majątkowa
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Fclsiaclam udziały w spółkach handlowych - naleŻy podaó |lczbę i emitenta udziałów:
xic doĘczy... ...

łd'zia\'te stanowią pakiet większy ntŻ 10oń udziałow w spółce:

Z tego tytułtl osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokoŚci: ....

gv.
i',rsiacarn akcje w społkach handlowych - naleŻy podać Itczbę i emitenta akcji:

*ie dotyczy

:il<i;.ie te stanowią pakiet większy niŻ 10oń akcji w spółce:

1, tego tytr:"łu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokoŚci: . . . .

V.
itał;5,łęm(ąnr) (nabył moj małżonek, z wyłączeniem mienia ptzynaleŻnego do jego majątku

odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu
'ier'ytorialnego, ich związkow lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które

łcdlegało zbyciu w drodze przetargu - naleŻy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo:

\ie doĘczy



VX"
1.I}ro'wadzędziałalnośćgospodarcząt2)(^taleŻypodaóformęprawnąiprzedmiotdziałalności): '...'....
*ie doĘczy .....

osobiście
wspólnie z innymi osobami

1'tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochod w wysokości: ....

Ż. Z,arządzam działalnością gospodarcząIubjestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej
c'{ziałalnoŚci (nalezy podać formę prawną i przedmiot działalności): nie doĘczy
- osobiście.. ". "

wspólnie z innymi osobami

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ... .

v${"
i . W społkach handlolvych (nazwa, siedziba spółki): nie dotyczy .'...

jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):

jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy)

.l. tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokoŚci: . .. .

2. W spÓłdzięlniach: nie dotyczy......

jestem członkiem zarządu (od kiedy):

iestem członkiem rady nadzorczejt3l (od kiedy):

.jestem członkięm komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ... .

j" W fundacjach prowadzących dział.a|nośc gospodarczą: nie dotyczy

_ iestem członkiem zarządu (od kiedy):

.!estem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):

.iestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):...

"{ tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochod w wysokoŚci: . .. .



VlII. inne dochcldy osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalnoŚci zarobkowej lub zajęc, z
podaniem kwot uzyskiwanych zkaŻdego tytułu:
DochÓd ze stosunku pracy: 10Ż333,51 zł {dochody osiągnięte wspólnie zmęŻem}
Dochod zdziałalności wykonywanej osobiście: 561,60 zł.

{X. Składniki mienia ntchomego o wartoŚci powyzej 10 000 złotych (w przypadku pojazdów

rłeciranicztlych naleŻy podać markę, model i rok produkcji):

samochód osoborny opel Vectra2004t., wartośó 10500,0zł małzeńska wspólnota majątkowa

X. Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i

paŻycr'ki oIaZ wafunki, na jakichzostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzenieIn, w

;akiej rvysokości): nie doĘczy

Powyzsze oŚwiadczenie składam świadomy( a), iŻ na podstawie aft. Ż33 $ 1 Kodeksu karnego za

po d an i e ni eprawdy lub zataj eni e prawdy gr ozi kar a pozbawi eni a wo l n o ści .

Brodnica, I7.03. 2016 r.

(mie.jscowoŚć, data)

Il I Niewłaściwę skreŚlić.

izi xi. dotyczy działalności wytwórczej w rolnictwię w zakresię produkcji roślinnej i zwierzęcej, w formie i zakresie

gospodarstwa rodzinnego.
i 3 | N ie dot.v czy rad nadzorczych spółdzie lni mieszkan i owych.


