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UWACA:
1' osoba składająca oświadcz€nie obowiązanajest do zgodnego z prawdą starannego izupełnego wypełnienia

każdej z rubryk'
2. JeŻeli poszczególn€ rubryki nie znajdu.jąw konkJetnym prłpadku zastoso\łania, należy wpisać 

''nie 
dotyczy'''

: osoba skIadająci oświadc7enic obo"iąZana ]est okteśIjć pżynaIezność pos7czcgólnych składników
lnajątko\łych, dochodó\'i zobowiązań do nr.t]łlku odlębnego inrajątku objęLego nrałŻeńską wspólllośc ią
maiątkową'

4- oświadczenie majątkow€ dotyczy majątku w kraju izagranicą'
5' oświadczenie majątkow€ obejmuje również wierzytelności pieniężn€-

ó' w części A oświadczenia zawarte są informacjejawne, \ł części B zaś ńformacje niejawne dotyczące adresu
zamieszkania składającego oślviadczenie oraŻ mi€jsca położenia nieruchomości.

CZĘŚC A

Ja' niżej podpisany(a), Halina, Bożena Woldan z d. Marcinkiervicz.
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) 28 maja 1965 r. w Radomsku

Gminny ośrodek Pomocy społecznej w Zytnie, kierownik
(mi€jsce zat'Lrdnienia' stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy Ż dnia 2l sierpnia 1997 r' o o8raniczeniu prowadzenia działalności

gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz' U. Nr 10ó' poz' 679, z 1998 r. Nr 113,poŻ.715 i
Nr 162' poz. 1126, z 1999 t'Nt 49,poz. 483, z 2000 r. Nr 2ó ' poz.306 orazŻ2002 r' Nr 1l3, poz. 984 i Nr
214,poz. 1806) oraz ustavy z dnia 8 marca 1990r.osamorządziegminnym(Dz.U.z200lr'Nr142,poz.
1591 orazzŻ002 r.Nr 23, poz.220,Nr 62, poz' 558, NI l l3, poz. 984, Nr l53, poz. 1Ż71 iNr 214' paz.

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

majątkow€j lub stanowiące mój majątek odrębny:

I. Zasoby pieniężne:
_ środkipieniężnezgromadzonewwaluciepolskiej:4.916'00zł(małżeńskawspólność

maiątkowa).

środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: nie posiadam

..\i



papiery wafiościowe: fimdusz inwestycyjny: Mętlifę -1.200 zł, Unikorona 2'200 zł,ING
parasolFlo l.200 zł (małżęńska wspólnośó majątkowa)'

II.
1. Dom o powierzchni: 120 m2, o wańości: ok.170.000 zł ' tytuł plawny: (nrałżeńska wspóiność

rnaj ątkowa) '
działka o pow.0'30 ha, na której jest posadowiony dom 

' 
stanowi wlasność męża'

2' Mieszkanie o powierzchni: nie posiadam m2, o wańości: ''.....'..'.t}'tułplawny: .......'....
3. Gospodarstwo rolne: rodzaj gospodarstwa: nie doryczy .... .... ., powierzchrria:

o wańości: . .. .. .. .... ' . todzaj zabudowy: '..'..'..'......
t}'tuł prawn) :

Z tego tytuhl osiągnąfen(ęłam) w roku ubiegłyn przychód i dochód w \Ą'ysokości: . ' '... '.. '..'
4. lrule t'icruchonrości:

powierzchnia: nie posiadam
o waności:
t).rulprawnyl

II
Posiadam udziĄ w spółkach handlowych - nalęży podać liczbę i emitenta udziałów: ni€ posiadam

udziały te stanowią pakiet więksŻy ńż l0% udziałów w spółce: nie dotyczy.

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

IV.
Posiadam akcje w spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitęnta akcji: nie posiadam.

Z tego łtułu osiągnąłem(ęłam) w loku ubiegłym dochód w wysokości:

v.
Nabyłem(am) (nabył mój małzonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego maj ątku
odrębnego) od Skarbu Państwą iDnej panstwowej osoby prawnej, jednostek samoŹądu
tęr}torialnęgo, ich zwięków lub od komunalnej osoby prawnej następujące mięnię, które

podlegało zbyciu w drodzę przetargu - należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo:

nie dotyczy

akcję te stanowiąpakiet \łiększy niż l0% akcji w spółce:

I
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vl.
1. Prowadzę działalność gospodarcząJ2] 1nal€ży podaó formę prawną i przedlniot działalności):

nie prowadzę

osobiście nie dotyczł . .' ''.. .' ,,, ,. '. .' .'. '
wspólnie z innyni osobami nie dotyczy
z tego t'.tułu osiągnąlem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: nie dotycry

2. Zarządzam działa|nością gospodarczą lub

działalności (na|ezy podać formę prawną i przc

osobiacie nie doĘczy ' '. .....'.''''...

jestem plzedstawicięlem, pełnomocnikiem takiej

dmiot działalności): nic doĘczy

- wspólńe z innymi osobami: nie doĘczy

z tęgo tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie doĘczy

VII.
l. W spółkach handlo\łych (nazwa, siedziba spółki): nie dotyczy ..

_ jestem członłiem zarządu (od kied) ): nie dotyczy .. .. .. ' .. '. ' .. '

_ jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy

- jestem członkiem komisji rewizyjnej 1od kiedy) : nie dotyczy

Z tego t}tułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ni€ dotyczy ..

2. w spółdzielniach: nie doĘcry.............

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

_ jestem czło'tiem raĄ nadzorczejt3] 1od kiedy): nie dotyczy

_ jestem czło'kiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy.

z tego t}tufu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości: nie dotyczy .

3.WfundacjachprowadzącychdziałalnośćgospodarcząniedoĘczy.'..........'......"""""""

.L



_ jeslem c,,łonłiem Żar7ądu {od kied})| nie dotyczy

- jeslem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczl

_ jestem człoŃiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy .

Z tego t'łufu osiągnął€m(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotycry ...... ... ... '..

\TI. Irrrre dochody osiągane z t}tułu zatudnienia lub irmej działalności zarobkowej lub zajęć,

z podaniem kwot uzyskiwanych z kazdego tj.tułu: dochód z tytułu zatrudnienia 56.293'55 zł 
'

IX. Skladniki mięnia ruchomego o 'waltości powyżej 10

mechanicznych naleĄ podaó markę, nodeli rok produkcji):

000 złotych (w przypadku pojazdów

Peugeot 307 rok produkcji 2003..

Peugeot 4007 rok produkcji 2008

X. Zobowiązania pieniężne o waxtości powyżej l 0 000 złotych, w tym zaciągniętę kędyty i
pożyczki oraz warunki, na jakich zostĄ udzielone (wobec kogo, w zwiąku zjakim zdarzeniem, w
jaliej wysokości); nie dotyczy.. . ... ... ...
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