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\Yójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownil(a jednostki

organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka orlanu zarządzającego
gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu

wójta 11]

06.a4.2A)7

(dnia)

Gtubczyce

(miejscowość)

UWACA:
]' osoba skladająca oświadcŻenie obowjązanajest do zgodncgo Żlrawdą' starannego j zUpchego wypeł1ien;akażdej z nlbĄ/k'
2 Jcżelj poszczególne .ubĄ,ki nie Zrajdują w konkretnym przypadku zastosowanja. naleł wplsać 

'.nie 
doryczy.'.]' osoba słłada]ąca oświadczenic obowii?ana.ieŚi ok€ślić pr4nJ]cŻn05c puszrz"gotnrctl 

"łłaanlłowrnajątkow}c]r, dochodów i zobowiąŻań do md]qtku od'ęl'*g. 
' 
.ąą,ł" i,liir.e5."ij""'"o" *.ool*,.;'

4' oświadczenie majatkowe doryczy majątku w kaju i zagranicą.
5' oślviadcŻenie majątkowe obejmuje równieŻ wierą,tehrości pienięzne'
6' W cŻę..i AoświadcŻenia zawarte są infolmacje]a!re' w tzęsci B zas intolnaeje !]cja\łne {iotyczące adrcsu/!miec \Jnia'k addla.e'roo'siadc^lieol'l1'ei'"J Dolo/eri" nic'"LhÓm.'.

CZĘŚC A

Ja' niŻej podpkany(a)' BoŻENA Z]MNA Żd BoGóNIEW]CZ
(imjona inazwisko oraz nazwisko rodowel

urodzony(a) 31.0i.1961 w K]ETRZU
ŚRoDoW]sKoWY DoM sAMoPoMoCY NoWB GoŁUsZowlcE _ KIERoWN1K

(niejsce zatrudrienia, stanowisko lub tunkcja)

po zapoznaniu się z przcpisanri ustawy Z dnia 21 sierpnia l99? r' o ograniczeniu prowadzenia działalności
gospodarczej przez osoby pelniące fi:nkcjc publicŻnę (Dz' U. Nr ]06, paz.619' Z l998 r. Nr 1lj, poz' 715 i
Nr ]62, poz. J 126, z 1999 r. Nr 49' poz.483, z 2oo0 r. Nr 26, poŻ' 306 omz z 2002I' Nr ] 13, poz- 984 ;Nr
214,poz'1806)orazustawyzdnią8marca 1990 r' o sanorządzie gminnym (DŻ' U' z 200I r'Nr142,poz'
159l orazz2002r'Nr23,poz.220,Nr62,poz'558,Nr1]],poŻ.984,Nr l53'paz.127]iNr2]4'poz'
l806), zgodnię z art' 24b tej rrsta\ły oświadczam, żc posiadam lvchoclzace w sklad małżeńskiei wspó]Dości
ln:ljJlLo$ę| uL' l4nońid.e nIoj ll "jal<' ^dlebni'

I' Zasoby pieniężne;

ŚrodkipienięŻne zgronndŻone w lvalucie polskiej: ńchunek oszcŻednościorw l 01] !2 7ł

środki pienięŹl€ zgTomadzone rł walucie obcej:N]E DOTYCZY

papjel] wartościowe N1E DoTYC7Y



II.
l- ]l donru i dŻjałki o powierzchni: ]70 m2, owatościj450 000,00' na dzjałce o powierzchn i 0, 1060 ha ł,tułprawny: MAŁŻEŃSKA wsPóLNoTA MAJĄTKoWA - wŁAsNoŚc

2' Mieszkanie o powierzchni: 72'80 m2, o wartości: ]40 000,00 t),tuł prawny MAŁŻEŃSKA wSPoLNo'i.A
MAJĄTKoWA wŁAsNoŚc

3. Gospodarstwo rolne: rodzaj gospodarsrwa:

o wartości: .'.'-"'.'''''"'
t)1uł prawny: ............ _.

Z lego ry1ułu osiągnąien(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w w}sokości: ' '. '.' ' '' '. '.
4. lnn€ nięruchoDości: powiorzchnia: 12.2 nl2- GARAŻ

o wartości:2 000.00z}

ołuł prawny| WŁAsNoŚĆ MAŁŻEŃSKA WSPÓLNoTA MAJATKoW^
III,
Posiadam Lidzia]y W spółkach handlowych _ naleŻy podać ]iczbę i €nlitenta udzia]ólvI
NIEDOTYCZY,,......,.
udzia}y te stanowią pakiet więksŻy niŻ ] 0% udziałów w spółce: ' '..''.' ' '.' ' '. .' ' .. .

z teeo t}tułu osiągnąłen(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości| ' - ' ' ' .

IV.
Posiadam akcje w spólkach handlovych _ nalcży podać liczbę iemjienta akcj':
.. . .... ..NTl- DOry, /\.... ... .

akcje te stanowią pakiet większy niż ]0% akcjj w spótc€:

Z tego Mu}u osiągnałem(ęłanr) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

.... .....N tE DOTYCZY.

v.
Nabyłem(am) (nabył mój nałżonek, z $ył4czcnjem mienia przynaleŻnego dojego najątku odrębnego) od ska.bu
Pańsrwa, innej państv"owcj osoby prawnej'jednostek sanorządu teq4orialn€go, ich związków ltIb ori komunalncj
osoby prawne.] następujacc mienie' kóre pod]egało zbyciu w dTodze przetargu _ naieży podać opis nienia i date
naby. ia. od loso



\at.
]. Prowadzę dziala].ość gospodarcąt.l (na1eą podać formę pra.\łną i prŻedmiot działalności):
............NIE DOTYCZY.

wspóInie Ż innymi osobami ''..''.'''. .. ..

Z t€goryLufu osi_agnąłem(ęłam) w.oku ubjegłyń prŻychód i dochód w wvsokoŚci:

2' ZaŻądzam działalnoŚcią gospodarcz4 ]ub iesten przedstawicielem' pełnomocnikjem takiej działalności (nalezy
podać fonnę pmwną i przedmjot działalności)]

- osobiście.'.NlEDoTYCZY

- wspóln;e z innymi osobamj '.' ' '..'. ''-.'' ' '' ' '

Z tego Ęauł]r osiągnął€m(ęłam) wroku ubiegłym dochód w wysokości:

VII.
l' W spółkach nand]owych (nazwa, siedziba społki): ....,.NIE DOTYCZY

|estem członłiem zaŻądu (od kiedy):

ieŚlem c/lorliem Źdy radzorczeirod kiedy)'''..'' '

_ jestem członkiem konrjsji rewjzyjnej (od kiedy) 
' ' ' ' '. ' ' '

Z tego t}tufu osiągnąłem(ęłam.) w .oku ubiegłym dochód w wysokości:

2' w spółdzielnjach: .'''.''''...'.NIE DorycZY

- jesłem członkjem zaŹądu (od kiedy):

- .jestem czlonkiem rady nadzorczejpr (od kiedy): . . . . . . .

- jestelr.członkiem komisji rew]zyjnej (odkiedy): '''.'' '''.'.'.

Z tego t}tulu osjągnąłem(ę}am) w roku ubiegłym dochód w Wysokości:

]. w fundacjac]r prowadzącyc| dzjalalność gospodarcza:

..,.,....,,.N]E DOTYCZY



- jeslenr c,łonkiem Ża.ządu (od kiedy):

- jestem ozłonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

- jestem c/onkiem komisji rewizyjncj (od kiedy)

Z lego t)tuł! osiągnąicm(ęłan) w roku ubjeg]ym dochód w rvysokości:

VIII. Inne dochorly osiągane z t}łuhr zatr dnienia hb inncj dŻiałalności Żarobkowej lub ZajęĆ. z por]aniem kwol
uzyskiwanych z każdego tytufu:

ZATRUDNIIN]E ŚRoDowtsKowY DoM sAMoPoMocY 80 93ó.03

lX. stłaaniu mienia ruchomego o wańości powyżej

należy podać markę, model i rok produkcji):

TOYOTA YARIS 2002 r

]0 000 złotych (w prrypadku pojazdów neohanicŻnych

x. Zobowiązan ia pienjęŻne o wańoŚci powyżej l 0 0oo złotych' w tyn zaciągnięte kedyty i poŻycŻkr oraz warunki. na
jakic]r zosiały udzielone (wobec kogo, w związku Zjakim zdarzeniem' w jakiej wysokości):
Kred}1 Żaciagnięty na zakup donu wspó]nje z mężcm cólką i zięciem stan zadłźenia 300 7.]8.84zł


