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oŚwlADczENlE MAJĄTKoWE
skarłnilt+sminY, kierownikfićdi?ófft*l'Urgeiii'eŁ1jń'óigminy,
s€ obY *arł.łceaiłł€ei i €tignka erganu łer*ądrdąeege $ninn* eseĘ prawną ere* escby wyda'ąe€i

sńiłe, !a*ęPey{#óiłe, s€lcr€ł€r*e€młnv,

...Bartniczka., {lnia.z7 kwietnia ZoLg. r.
(miejscowość}

Uwaga:

1. osoba składaiąca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego
każdej z rubryk.
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z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia
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osoba sklada|ąca oświadczenie obowiązana iest określićprzynależnośćposzczególnych składników

3.

maiętkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńskąwspólnością
majątkową.
4. oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granię.
5. oświadczenie majątkow€ obejmuje również wierzytelności pieniężne.
o. !'f r"eęśr'iA uświor'iEcellia <awarie są i,,ivrllr.rr,je jawlle, w
r,aęśr.i B raśi,rirrrlrlar.jc rlicjawlle riviyr.aqr,c .rrjrccu
zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomcści.

aĘŚĆA

....''.'..'...Gminna Bihligteka Publiczna w Bartna€zee-

DYrektor

{miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po Zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia ŻL sierpnia L997 r. o ograniczeniu prowadzenia
działalnoŚci
gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne
{Dz. U. z Ża77 r. poz. 1393} oraz ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym {Dz. U. z 2a17 r. poz. 1875}, zgodnie z art. 24h tej ustawy
oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małźeńskiejwspólności majątkowej lub stanowiące mój
majątek odrębny:

t.

Zasoby pienięźne:
_ środkipieniężne zgromadzone w walucie polskiej
: nie posiadam

- środkipieniężne zgromadzone w walucie obcej: nie posiadam

-

papiery wartościowe: nie pcsiadam
na kwotę:

il.

.............'
.......'..

t. Dom o powierzchni:
2. Mieszkanie o powierzchni:
3. Gospodarstwo ro!ne:

rodzaj gospodarstwa:

m', o wartości:.....'.'..'............ tytuł prawny:nie dotyczy.........'..
m2, o Wartości:
tytuł prawny:nie doĘczy

....'.'......

ogólnorolne.............'

o wartoścl: 120000,00 zł.'......'....'...'

', powierzchnia: 3,5013 ha..'.'......'.

v,jzaj eai',utiuwy.i.luriylrhi g,uspvrial r,ze.........''......
Ętułprawny: użytkownik po rodzicach.'......'....
Z tego Ętułu osiągnąłern(ęłam} w roku ubiegĘm przychód 8"sOo,ss zt, i dochód w wysokości:
5000,00
ł

zł

I
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4' !nne nieruchomoŚci:
powierzchnia:

ilr.

Posiadam udziaĘ w spółkach handlowych * należy podać liczbę i emitenta udziałów:
.nie dotyczy
udziały te stanowią pakiet większy niż t0% udziałów w spółce:
Z tego tytutu osiągnąłem{ęłamJ w

roku ubiegłym dochód w wysokości:..'....''......"

tv"
Posiadam akcje w spółkach handlowych _ należy podać liczbę i emitenta akcji:
'......nie doĘczy
akeje te stanowią pakiet większy niż La%akcji w spółce:
Z tego

Ętułu osiągnąłem{ęłam} w roku ubiegłym dochód w wysokości:

V.
Nabyłem(am} (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego)

od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego,

ich

związkow, komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnego następujące mienie, ktore podlegało

*:::::::::::::::::-:1:::::::Łffi#j;:::::::::ili]l

]11]1l''

" "'
=

"

:"

vt.
1. Prowadzę działalnośćgospodarczą2 {należy podać formę praWną i przedmiot działalności}:
.....nie dotyczy
_ osobiście

_ wspólnie z innymi osobami
Z tego tytutu osiągnąłem{ęłam} w

roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:

2' Zarządzam działalnościągospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej działalności
{nalezy podac formę prawną i przedmiot działalnościJ:
.nie dotyczy
* osobiście

- vrspólnie
Z tego

z innymi osobami

tytułu osiągnąłem{ęłam}w roku ubiegłym dochÓd w wYsokości:

tr\i,łlr

vil.
L. W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki):
nie

doĘczy

- jestem cełonkiem zarządu {od kiedy}:
_

jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):

* jestem członkiem komisji
rewizyjnej {od kiedy}:
Z tego tytutu osiągnąłem{ęłam} w

roku ubiegłym dochód w wysokości:
'''...'.'...'...

jestem członkiem zarządu
{od kiedy}:

_

_ jestem członkiem
rady nadzorczej3 {od kiedy):

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy}:
Z tego tytutu osiągnąlem(ęłam}
3" W

fundacjach prowaclzących dziatalność gospodarczą: ni*
dotyezy
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w roku ubiegłym dochÓd w wysokości:................
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jestem członkiem rady nadzłrrczej (od kiedy):

- jestem członkiem komisji rewizyjnej {od kiedy):
Z tego

Ę$ułu osiągnąłem(ęlam} w roku ubieglym dochÓd w wysokosci:

vnt-

lnne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalnościzarobkowej
lub zajęć' z podaniem
z każrJeso tvtułu: wvnagrodzenie z trrtułu zatrudnienia - 49691_38 zł-:
wynagrodzenie małżonka z tytułu wykonywanej pracy 49696,78
zł..........- uzyskany dochód stanowi
małżeńskąwspólność maiątkową

kwot uzvskiwanvch

lx.
Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 00o złoĘch
iw przypadku pojazdów mechanicznych
należy podać markę, model i rok produkcji}: .nie doĘczy'.....

l\qć 1

x.
Zobowiązania pieniężne o wartościpowyżej 10 0oo ztoĘch, w tym zaciągnięte kredfi i pożyczki
oraz
warunki, na jakich zostaty udzielone {wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości):
'....
...nie

doĘczy

Powyższe oświadczenie sktadam świadomy{a}, iż na podstawie art. 233 $ 1 Kodeksu karnego za podanie nieprawdy
lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.
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....Bartniczka, 2T.kwietnia 2018 r....
(mtelscowosc, data,

!'r

{podprs,

Niewłaściweskreślić.
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gospodarstwa rodzinnego.
Nie dotyczy rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych.

i zakresie
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