
oŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

żytlto
(miejsco\łość)

Ą1IL

, kierownika jednostki

26.04.2017 r.
(dnia)

UWACAI
1' osoba składająca oświadczenie obowiązanajest do zgodnego z prawdą starannego i zupełnego \łyp€łnienia

kaŻdej z rubryk.
2. Jeż€liposzczególne rubryki nie znajdująw konketnym prłpadku Żastosowania' należry \łpisać 

''nie 
doryczy"'

3. osobJskładajłca oswiadczenje obowiązanajest ok€ślić prą'należność poszczególnych składników

majątkoł1ch, dochodów i zobowiązań do majątku odĘbnego i majątku objętego małŻ€ńską \łspólnością
majątkową

4' oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kaju i za ganicą
5' oświadczenie majątkowe obejmuje równieŻ wierz}'telności pi€niężne'

6. w części A oświ'dczenia zawarte są informacjejawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu

zamieszkania składają€ego oświadczenie orazmiejsca położenia nieruchomości.

CZĘŚC A

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

urodzony(a) 28 maja 1965 r. w Radońsku

Gminny Ośrodek Pomocy Spolecznej w żytnie, kierownik
(mi€isce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowad7€nia działalności

gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz- 679, z 1998 r. Nr 113'Poz.715 i

Nr 1ó2, poz' 1126, z 1999 r. Nr 49, poz. 483, z 2ooo r. Nr 26, poz' 306 orazz2002 t Nr 113, poz. 984 i Nr

214' poz. l806) oraz ustawy zdnia 8 marca 1990r' o samorządzię gminnym (Dz. U.z2001 r.Nr142,poz'

1591 oftz z20O2 r.Nt 23, poz.22O,Nt 62, poz. 558, Nr 1 13, poz 984, Nr 153, poz. 12'71 iNr 21,4' poz'

1806), l4:odnie z an. Ż4h Ę ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności

majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

I. Zasoby pieniężn€:
_ środki pieniężne zglomadzone w walucie polskiej: 3.04l,49 zł (małżeńska wspólność

majątkowa).

środki pienięzne zgromadzone w walucie obcej: nie doĘczy



_ papiery waxtościowe: fiDdusz inwestycyjny: Unikorona 2.280,03 zł , (małżeńska wspólność

majątkowa).

v

II.
1. Dom o powierzchni: 120 m2, o waltości: ok.170.000 zl . t}tuł prawny: (małżęńska wspólność

majątkowa).

dzialka o pow.0,30 ha, na której jest posadowiony dom 
' 
stanowi wlasność męża.

2. Mieszkanie o powierzchni: niedotyczf,'owańości: '...........t}tułplawny:............
3' Gospodarstwo rolne: rodzaj gospodarstwa: nie dotyczy '.. '.. '.. ' 

powięrŻchnia:

o wańości: .............todzajzabudowy:...''...'........
rytuł pralvny:
Z tęgo t}.tułu osiągndem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: ...... '..... '

4. Inne nieruchomości:
powierzchrria: nie doryczy ....,..,, ,,, ,,. .. ..

o \Ąańości:
t}tuł prawny:

III.
Posiadam udziały w spółkach handlowych - naleĄ podać liczbę i emitenta udziałów: nie dotyczy .

udziały te stanowiąpakiet większy niż 10% udziałów w spółce: nie dotycŻy.

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

IV.
Posiadam akcje w spółkach handlowych - nalęży podać liczbę i emitenta akcji: nie dotyczy.

Z tęgo tytufu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: .''..............'...
v.
Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku

oĘbnego) od Skarbu PaDstwa, innej państwowej osoby prawnej, jednost€k samorządu

terytodalnego, ich zwiąków lub od komrrnalnej osoby prawnej następujące mienie, które

podlegało zbyciu w drodze przetargu - nalęży podać opis mienia i datę nabycia, od kogo:

nie dotyczy

akcje te stanowią pakiet większy niz 10% akcji w spółcę:



lłość

vI.
1. Prowadzę działalność gospodarcząI2] 1należy podać formę prawną i przedmiot działalności):

nie dotyczy

_ osobiście nie doryczy
wspólnie z innymi osobami nie dotvczv

_ z tego t}tułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: nie dotyczy

2. Żarządzarrt działalnością gospodarcą lubjestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej
działalności (nalezy podać formę prawną i przedmiot działalności): nie dotyczy_ osobiście rrie dotyczy

- wspólnie z imymi osobami: nie dotyczy '.... '. '. '. '....... ''. '.

Z tego t1łufu osiągn{em(ęłam) w loku ubiegłym dochód w wysokości: nie dofyczy

vu.
l ' W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): nic dotyczy

_ jestem członkiem za&ądu (od kiedy): nie dotycŻy '. '....... '.. '

jestem członłiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotycŻy

- jestem człoŃiem komisji rewizyjnęj (od kiedy) : nie dotyczy

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

2. W spółdzielniach: nie dotyczy.. '. '... '....

_ jestem człoŃiem zarządu (od kiedy): nie dotyczy '.. .. ' ... .. ' .

- jestem człoŃięm rady nadzorczejt]] 1od kiedy): nie dotyczy . .

j esten członkiem komisj i rewizyj nej (od kiedy): nie dotyczy ' ' . ' . .

Z tego tlułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości: nie doĘczy

3. W fundacjach prowadzących działalność gospodarczą nie dotyczY . '............. '........ '. '......

d



_ jest€m członkiem zaĘądu (od kiedy): nie dotyczy ... ... ..... '..

_ jestem członkiem mdy nadzorczęj (od kiedy): nie dotyczy

- jestem czlonkiem komisji rewiryjnej tod kiedy): nie dotyczy

Z tęgo t}'tułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegł1m dochód w wysokości: nie doĘczy ..... .... ......

VIII. Inrre dochody osiągane z t}'tufu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć,

z podaniem kwot uzyskiwanych z kżdego t},tułu: dochód z tytulu zltrudnienia 53,594'34 zl 
'

D( Składniki mienia ruchomego o Wańości powyżej 10

mechanicznych należy podać markę, model i rok produkcji):

000 złoĘch (w przypadku pojazdów

Peugeot 307 rok produkcji 2003..

Peugeot 4007 rok produkcji 2008

X. Zobowiązania pieniężne o wańości powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte ked)4y i
pożyczki oraz waxunki, na jakich zostĄ udzielone (wobec kogo, w zwi@ku zjakim zdarŻeni€m, w
jakiej wysokości): nie dotyczy....... .. ...


