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oŚwIADCZENl E MAJĄTKoWE

kierownika jednostki
organizacyj nej gminy' @jącego-

Zytlo
(miejscowośó)

UWAGA:
l' osoba składająca oświadczenie obowiązanajest do zgodnego z prawdą starann€go i zupełn€go w}p€łnienia

każdej z rubryk.
2' JeŻeli poszczegó]n€ rubryki nie znajdująw konketnym przypadku zastosowania' na]eŹy wpisać 

''nie 
dotyczy'''

3' osoba składająca oświadczenie obowiązanajest okrcślić prłyna]eżność poszczególnych składników
majątkow}ch, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńskąwspólnością
majątkową

4' oświadcz€nie majątkow€ dotyczy majątku w kaju i za granicą
5' oświadczenie majątkowe ob€jmuje również wierz}łelności pienięzle'
6' w części A oświadczenia zawarte są informacjejawn€' w części B zaś informacje nie.jawne dotycz4ce adresu

zamieszkania składaiącego ośrviadczenie oraz mieisca położenia nieruchomości.

cZĘsC A

Ja, niżej podpisany(a), Halina 
' 
Bożena Woldan z d. Marcinkiewicz .

.^ i
/,'(. \

13.04.2015 r.

urodzony(a)

(imiona i naz\łisko oraz naz\łisko rodowe)

28 maja 1965 r. w RadomŚku

Gminny ośrodekPomocy Spolecznej w Zytnie' kierownik
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub tunkcja)

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

gospodarcze.j przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz' U'Nr 106, poz' 679, z 1998 r.Nr l13,poz.'715 i

Nr162,poz'1|26,z1999t.Nt49,poz'483,Ż2000r.Nr26,poz.306or^zz2002r.NI113,poz.984iNr
214,poz. 1806) oraz usta\ły z dnia 8 marca 1990r.osamorządziegminnym(Dz.U.z2001r.Nr142,poz'
1591 olaz z2002 r'Nr 23' poz.220'Nr 6Ż, poŁ 558, Nr 113' poz. 984, Nr 153, poz. 127] i Nr 214, poŻ'

l806), zgodnie Ż ań. 24h tej ustawy oświadcŻam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności

majątkowej |ub stanowiące mój majątek odrębny:

I. Zasoby pieniężne:
środki pieniężnę zgromadzone w walucie polskiej: 1000,00 zł (małżeńska wspólność
maj ątkowa).

_ środki pieniężne zgtomadzone w walucie obcei: nie posiadam

(\



papięry wartościowe: frurdusz inwestycyjny: Metlife-1.200zł, Unikorona 1.200zł,ING
palasol FIo 1'200 zł (małżeńska wspólność majątkowa).

II.
1. Dom o powierzchni: 120 m2' o wartości: ok.170.000 zl . t}'tuł prawny: (małżeńska wspólnośó

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

2. Mieszkanie o powierzchni: nie posiadam m2,owartości:..'..'..'..'t},tułprawny:.''...''...'
3' Gospodarstwo rolne: rodzaj gospodarstwa: nie dotyczy .. ' ... ..., po\łierzchnia|

o rłańości: . .. ' ..... '... rodzaj zabudowy:
tFul prawny:

ztegot)'lułuosiągDąłem(ęłam)wrokuubiegłymprzychódidochódwwysokości:......'....'.
4. Inne nieruchomości:

porł ierzchnia: nie posiadam
o wańości:
t).tul prawn):

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

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

Z tęgo t)'tufu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ni€ dotyczT

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

akcje te stanowią pakiet większy niż l0% akcii w spółce:

Z t€go t}.tułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości| .. .. ... '.... .. .. '
v.
Nabyłem(arn) (nabył mój małżonek, z wyłączęnięm mienia przynaleznego do jego majątku
odlębnęgo) od skalbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu
ter}łorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które
podlęgało zbyciu w drodze przetarg] - należy podać opis mieniai datę nabycia, od kogo:

nie dotyczy

ł



vI.
l. Prowadzę działalność gospodarcz{2] 1nalezy podaó formę prawną i przedmiot działalności):

nie prowłdzę

- osobiście nie dotyczy
wspólnie z innymi osobami nie dotyczy

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

2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jęstęm przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej

działalności (nalezy podać lormę prawnąi przedmiot działalności): nie dotyczy

- osobiście nie doryczy

- wspólnie z irrnymi osobami: nie dotyczy

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

VII.
1. W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): nie dołczy ..

z tego t}'tułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubieglym dochód w wysokości| nie dotyczy . ' '..... '.. '.. ''

- jeslem czlonliem zalządu (od kied) ): ni€ dotyczy . '. ' '. ' '. ' '.

- jestem członkiem rady nadzolczej (od kiedy): nie dotyczy . ''.

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

2. W spóldzielniach: oie dotyczy'..'...'.'..

_ jestem członkiem zaŻądu (od kiedy): nie dotyczy '.......... '.

_ jestem członkiem rady nadzorczejt3] 1od kiedy): nie dotyczy

jestem człoŃiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy

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

3. W f,rndacjach prowadzących dzialalnośc gospodarczą: nie doĘczy



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

' jestem człoŃiem rady nadŻorczej (od kiedy): nie dotyczy .'. '

_ jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy

Z tego t}łułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości: nie doĘczy

VIII. Inne dochody osiąganę Ż t}.tułu zatrudńenia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć,

Ż podariem kwot uzyskiwanych z kżdego t}'tułu: dochód z tytulu zatrudnienia 65,102,44 zl 
'

IX. Składniki mienia ruchomego o
mechanicznych naleł podaó markę, m

wartości powyżej l0 000 złotych (w przypadku pojazdów

odel i rok produkcji): Peugeot 307 rok produkcji 2003..

Peugeot 4007 rok produkcji 2008

x. Zobowiązania pieniężne o wańości powżej l0 000 złotych, w tym zaciągnięte kedyty i
pożyczki oraz waluDki, najakich zostĄ udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarŻeniem, w
jakiej w7sokościl: ni€ dotyczf,'... '.. '. '. '
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