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wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki
organizacyjnej gminy' osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego

gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu
wójta ltl

Gtubczyce 10.04.2018

(nliejscowość) (dnia)

UWAGA:
J' osoba składająca ośrviadczenie obowiąZanajęSt do zgodnego z pralvdą. starannego i zupełnego wypełnienia

każdej z rubryk'

2. Jężęli poszczcgólnc rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku ZastoSowania, należy wpisać,.nię dotycZy".

3. osoba sktadająca oświadczęnie obowiązanajest określić przynależność poszczególnych składników
majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętęgo małżeńską wspólnością
ma.|ątkową.

4. ośwjadczenie majątkowę dotyczy majątku w kraju i za granicą.

5. oświadczenię majątkowe obejmuje również wierzytęlności picniężne'

6. W części A oświadczenia zawańe są informacj e j awne' w części B zaś informacje niejawnc dotyczące adresu
zamicszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nięruchomości'

CZĘSC A

Ja, njŻej podpisan}'(a)' BOZENA ZIMNA zd BoGoNIEWICZ
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodorve)

urodzony(a) 31.05.1963 w KIETRZU

ŚRooowtsrowv DoM sAMoPoMocY NoWE GoLUSZoWICE - KlERowNIK
(miejsce zatrudnienia, stanowisko Iub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1'997 l. o ograniczeniu prowadzenia działalności

gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2017 r' poz' 1393) oraz ustawy z dnia

8 ma rca 1990 r. o samorządzie gm innym (Dz. U. z 2077 r. poz. 1-875), zgodnie z a rt' 24h tej ustawy

oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój

ma.jątek od rębny:



TI.

l . % domu i działki o powierzchni: ] 70 m2, o Wartości: 450 000.00, na działce o powierŻchn i 0' l 060 ha tytuł

prawny: MAŁZEŃSKA WSPoLNoT^ MAJĄTKowA WŁASNoŚC'

2. Mieszkanię o powierzchni: 7Ż,80 m2, o waftości: l40 oo0'0o t}4uł prawny MALIENSKA WSPÓLNoTA

MAJĄl KowA - \ł LĄsNosc

3. Cospodarstwo rolne; rodzaj gospodarstwa: ...NIE DOTYCZY. powierzchnia:

o waflości: rodzaj zabudowy:

t}tuł prawny:

Z tego t},tułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: ... ... ... .. ' '

4. lnnę nięruchomości: powierzchnia: l2.2 m]- GARAZ

o wartości: 2 000.00zł

tytuł prawny| WŁASNoŚC MAŁZEŃSKA wSPoLNo'IA MAJĄTKoWA

ilr.
Posiadam udziały w spółkach handlowych - naleŻy podać liczbę i emitenta udziałów:

NIE DOTYCZY
udziały te stanowią pakiet większy niŻ l0% udziałóW w spółcc: ' ' ' ... ' ' '... ...

Z tęgo t}tułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ... ... ' ' ' ...

IV.
Posiadam akcje w spółkach handlowych - naleŹy podać liczbę iemitenta akcji: ..........'.....''''

............NIL DOTYCZY..........

akcje tę stanowią pakiet większy niż 10% akcji w Spółce: ''''.....'.'...

Z tego tytułu oSiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym doohód w wysokości:

v.
Nabyłem(am) (nabył mój małzonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majatku odrębnego) od Skarbu

Państwa, innej państwowęj osoby prawnej. jednoStek Samorządu teryĄorialnego, ich związków lub od komunalnej

osoby prawnej lub związku metropolitamego następu.jącę mienie. które podlegało zbyciu w drodzę plzetargu - należy

podac opis mienia i datę nabycia, od kogo: ...... ...

............\tt Dot Yc1Y..........



V

vI.
l. Prowadzę <lziałalność gospodarcząt]] (należy podać fbmę prawną i przedmiot działalności): ''....-.'

... . ... ..\lt Do |YC,/Y... ... ... .

- osobiście

wspólnie z innymi osobam j ... ... ... ' ' '.

Z tego t}'tułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód idochód w wysokości: ''''''.........'''

2. Zarządzan działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem' pełnomocnikięm takięj dZiałalności (na]eży

podać fomę prawną i przedlr-riot działalności);

osobiście' ' 'NlE DoTYczY' ''...... '

- wspólnie z innymi osobami

t,"*o,r,","",,uen;.;,-t";;;;;;t;;-il;";t;;;y.oto,li ..

VIT.
l. W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): '''...NlE DOTYCZY..........

jestem członkiem zarządu (od kiedy):'..'''''''''...

_';;.;;";'..."o"""o'","'o."o*,"o,,.'

_ jestem członkiem komisjirewizyjnej (od kiedy)

,."*".*"i",,u."ł..i,i".i-',"*";o;"*;,;;n;;*,,"i"..,

2' W spółdzielniach: ...'..''....'''NIE DoTYCZY'.'.........

.",."-"',""*".,"o,""o'","'",,'1";;'";;,

_'",."."o"'o,.;*";;;,"*';";.;;;";;,.'''''

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłan) w roku ubiegĘm dochód w wysokości: ...............'''......''.'.'

, t i"o".i".i p."*"o"u"r.i oo"ii""iu *"ro"o"r.'u,
............NIE DOTYCZY..........



_ je'tem czlonkięnl Żarządu lod kied;): ...'''''''.'..

V _ ie.tem czlonkięm rad} nad7orczęj (od kied; l: ...'''..'''.''.....'.'
7

_ jeslem czlonkięm l'omisji rerłiz1jnej (od kiedy):'''...'''

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

viri.
Inne dochody osiągane z tytiłu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej Iub zajęć. z podaniem kwot

uzyskiwanych z każdego tytułu:

ZATRUDNIENlE ŚRoDowlSKowY DoM SAMoPoMoCY 79 986,33 zł.

rx.
Składniki mienia ruchomęgo o waftości powyŻej 10 000 Złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych nalei
podać markę. model i rok produkcjil;

TOYOTA YARIS 2002 r

x.
Zobowiązania pieniężne o wafiości powyżęi l0 000 Złotych, W tym zaciągnięte kęd}'ty i pozyczki oraz warunki' na

jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości):

Kredyt zaciągnięty na zakup dom u wspóln ie z mężem córką i zięciem stan Zadfużęnia na dzień 3 l grudnia 20 l7r

2BB 301 65 zł


