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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 ttl

Głubczyce

(miejscowość)

09.04.2015

(dnia)

UWAGA:
l. osoba składająca oświadczenie obowiązanajest do zgodnego z prawdą, Stamnnego i zupełnego wypełnienia

kazdej z rubryk.

2. lężę|i poszczęgólne rubryki nie majdują w konkętnym przypadku Zastosowania, należy wpisać,,nie dotyczy''.

3. osoba składająca oświadczenie obowiązanajest okeślić plzynależność poszczególnych składników
majątkorłrych, dochodów izobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małŻeńską wspólnością
majątkową.

4' oświadczęnię majątkowę dotyczy majątku w kaju i za granicą.

5' oświadczenie majątkowe obejmuje również wielzytelności pienięme.

ó' W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu
zamieszkanja składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości'

CZĘ C

Ja' nizej podpisany(a)' BoŻENA ZlMNA Zd BoGÓNIEWICZ
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) 3l.05.19ó3 w KIETRŻU
ŚnooowIsrowy DoM SAMoPoMocY NowE GoŁUSZoWIcE - KIERoWNlK

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 2l sierpnia l997 r. o ograniczeniu prowadzenia działa|ności

gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. Nr l06' poz.679, z 1998 r. Nr I13'poz.7l5 i

Nrló2,poz. lIŻ6'z1999 r. Nr 49, poz. 483, z 2000 r. Nr 26' poz.30óorazzŻ00Ż r.Nr]13'poz.984iNr
214,poz. l806) oraz ustawy z dnia 8 marca l990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.Nrl42'poz.
|59l oraz z 2002 r. Nr 23' poz. 220' Nr 62, poz. 558' Nr l l3, poz. 984, Nr l53, poz. lŻ7l iNr 2l4, poz.

l806), zgodnie z art.24htej ustawy oślviadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności

majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

I. Zasoby pieniężne:
środki pienięzne zgromadzone w walucie polskiej: rachunek oszczędnościowy 25 l06,27

środki pienięme Zgromadzone rł rłalucie obcej: NIE Do rYCzY

s A

papiery wartościowe NIE DoTYCZY



II.
1.

2.

3.

4.

o wartości: 2 000,00zł

o'tuł prawny: wŁASNoŚC MAŁZEŃSKA WSPÓLNoTA MAJĄTKoWA

III.
Posiadam udziały w spółkach handlowych - nalezy podać liczbę i emitenta udziałów:

N IE DO IYCIY
udziały te stanowią pakiet Większy niż l0% udziałów w spółcę: ...... ' ' '...... ' '

Z tego t}tułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości: ... ...... ...

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

Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu tery.torialnego, ich związków lub od komunalnej

osoby prawnej następujące mienie' któIe podlegało zbyciu w drodze przetargu - należy podać opis mienia i datę

nabycia, od kogo: ...... ...

............NIE DOTYCZY..........



VI.
l. Prowadzę działalność gospodarcząt2J (należy podać formę prawną i przedmiot działalności): .........

... ... ,.. ... N rE DOTYCZY... ... ....

_ osobiście

u spólnie z innymio:obami

Z tego Ę'tułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: ...... ... ... .. '...

2. Zarządzam działalnością gospodarczą lubjestęm przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej działalności (należy

podać formę prawną i przedmiot działalności):

osobiście...NIE DoTYCZY..........

_ wspólnie z innymi osobami

,,.*",*"'"'",ą*",i"".iri""'i-."u";il;;;';;;;r;;;;;; .. ..''' . . .

VII.
l. W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): ... ' ' 'NIE DOTYCZY... ... ' ' '... ... ... ....

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

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

_ jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy) '.'............

, ,.*o ,nu,u o, u*nui.',ri". , - ,."u, ;t';;;; ;.;t;. ; * r r"i",., . .

2' W spółdzielniach: ...... ... '.....NlE DoTYCZY... ... ... .

,",;"; :";;;; ";;,;,;;;,;
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_jestemczłonkiemkomisji;;;;-{].'..'...



- jeslem członkiem zarządu (od kiedy): ... ... ' ' ' ... ... .

- jestem człontiem rady nadzorczej (od kiedy):

- jestem cżonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

z tego q/tułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochÓd w wysokości: ... ... '.. ... .

VIII. Inne clochody osiągane z Ętułu zatudnienia lub innej działa|ności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot

uzyskiwanych z każdego tyniłu:

ZATRI]DNIENIE ŚRoDowIsKowY DoM SAMoPoMoCY 80 050,70 zł w tym 7875,00 zł nagroda jubileuszowa

IX. słładniki mienia ruchomego o wartości powyzej l0 000 złotych (w przypadku pojazdów mechanicalych

należy podaó markę' model i rok prodŃcji):

TOYOTA YARIS 2002 r

X. Zobowiązania pieniężne o wartości polłyżej lo ooo złotych' w tym zaciągnięte lred}ty i pożyczki oraz warunki, na

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

NIE DOTYCZY


