
oŚwlADCZENlE MAJĄTKowE

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
wóitallI

Gfubczyce

(miejscowość)

14.04'Ż0l6

(dnia)

UWAGA;
1. osoba składająca oświadczenie obowiązanajest do zgodnego z prawdą' Starannego i zupełnego wypełnienia

każdej z rubryk'

2. ]eżęli poszczęgólne rubryki nie znajdują w konketnym przypadku Zastosowania, nalezy wpisać 
',nie 

dotyczy".

3. osoba składająca oświadczenie obowiąZanajęSt okIeślić przynaleŹność poszczególnych składników
majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętęgo małżeńską wspólnością
majątkową.

4' oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą'

5. oświadczenie majątkowe obejmuje również wiezytelności pienięŹne.

6. W części A oświadczęnia zawarte są informacj e j awne, w części B zaś informacje niejawne dotyczącę adręsu
zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.

CZĘSC A

Ja, niżej podpisany(a), BOZENA ZIMNA zd BoGoNIEWICZ
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) 31.05.1963 w KIETRZU

Śąouowtsrowy DoM SAMoPoMocY NowE GoŁUsZoWIcE - KIERoWNIK
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 2l sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności

gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz' U' Nr 106, poz.679, z 1998 r. Nr 1l'3,poz'7I5 i

Nr 162, poz. 1 126, z 1999 r. Nr 49, poz. 483, z 2000 r. Nr 26, poz.306 oraz z 2002 r. Nr 1 13, poz. 984 i Nr
2I4,poz.1806) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.zŻ001 r. Nr 142, poz.

1591 oraz zŻ00Ż r. Nr 23' poz. 220, Nr ó2' poz. 558, Nr l13, poz. 984' Nr l53' poz. l27I iNr 214, poz.

1806), zgodnie z art.24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności

majątkowej lub stanowiące mój ma.jątek odrębny:

I. Zasoby pieniężne:
środki pieniężne Zgromadzone w walucie polskiej: rachunek oszczędnościowy 1l 407,53

śIodki pienięzne Zgromadzone w walucie obcej:NIE DOTYCZY

papiery wańościowe NlE DoTYcZY



il.
l. % domu i działki o powierzchni: l70 m2' o wartości: 403 500'00, na działce o powierzchni 0,1060 ha Ą'tuł

prawny: MAŁZEŃSKA wSPÓLNoTA MAJĄTKowA wLAsNoŚc.

2' Mieszkanie o powierzchni: '72,80 m2, o wartości: 150 0oo,o0 t}tuł prawny MAŁZEŃSKA wSPÓLNoTA

MAJĄTKo\^ A - Wl AS\oŚc

3. Gospodarstwo rolne: rodzaj gospodarstwa: ...NIEDOTYCZY.....................,powierzchnia:

o Wańości: rodzaj zabudowy:

tytuł plawny:

Z tego qłułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i docbód w wysokości: ... ... ... ....

4. Innę nięruchomości: powierzchnia: 12,2 m'- GARAŻ
o wartości: 2 000,00zł

t}tuł prawny: wŁAsNoŚC MAŁZEŃSKA wSPoLNoTA MAJĄTKoWA
ilI.
Posiadam udziĄ rv spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta udziałów:

NII DO IYC/Y
udziaĘ te stanowią pakiet Większy niż 107o udziałów w spółcę; ...... ... '.. ... '.

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm 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 teryłorialnego, ich związków lub od komunalnej

osoby prawnej następujące mienie, któte podlegało zbyciu w drodzę pzetafgu - na]eży podać opis mięnia i datę

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

'''.'''''...NTt DoTYcŻY.......''.



vI.
l. Prowadzę działalność gospodarcząt2] (należy podać fomę prawną i przedmiot działalności): '.......'

.... .. ......NrE DOTYCZY... ... ... .

- osobiście

wspólnie z innymi osobami

Ztegotytułuosiągnąłem(ęłam)wrokuubiegłymprzychódidochódwwysokości:"_''"""'"""

2. Zarządzam działalnością gospodalczą lub jestęm przedstawicie]em, pełnomocnikiem takiej działa]ności (naleĄ

podaó formę prawną iprzedmiot działalności):

- osobiście...NIE DoTYCZY' '.. '. ... '

wspólnie z innymi osobami ... ' '.. -. ... ' '

Z tego ĄĄułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości: "'""""'

vII.
l. W spółkach handlowych (nazwa' siedziba spółki): ' ' '...NIE DOTYCZY""""""'"'""''

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

_ jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):.... ' '...

jęstem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy)

Z tęgo tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości: ... ... .. ' '. '

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

_ jestem członkiem rady nadzorczejt3l (od kiedy):

jestęm członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego t).tufu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: "'"'"""

3' W fundacjach prowadzących działalność gospodarczą:

............NrE DOTYCZY................



- jestem członkiem zarądu (od kiedy): ... ...... ... ....

_ jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): ......'''...''''''....

_jestemczłonti..r,o'ni,ji."*i''.o.".-".,,.....'''

z tęgo Mułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: .. ' ...... .. '

vtll. ,"". o".i"o, 
", urr"., o,"t" '";;"'.; ; ;; ;; o',"," "".. r"'.o00;;,j ";;t; z podaniem kwot

uzyskiwanych z każdego Ę.trifu:

ZATRUDNIENIE ŚRoDowIsKowY DoM SAMoPoMoCy 74 656.',77 zł.

IX. skład.'iki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 ooo Złotych (w prąpadku pojazdów mechanicznych

należy podać rnarkę, model i rok produkcji):

TOYOTA YAtuS 2002 r

X. Zobowiązania pienięŹne o wartości powyżej 10 000 złotych' w tym Zaciągnięte kedyty i pozyczki oraz warunki, na

jakich zostĄ udzielone (wobec kogo, w z:wiązku z 1aklm zdarzeniem' w jakiej wysokości):

Kredl zaciągnięĘ na zakup domu wspólnie z mężem córką i zięciem stan zadŁnżlenia3lz 949,92zł


