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oŚwrłoCZENIE MAJĄTKowB

wójta, zastępe),rvójta, sekretarza głniny, skarbnika_gmiłłyo kierown ,(yrJ'Ir#4'e
organizacyjnej gminyo ją€€go

Zytno 26.04.2018 r.
(dnia)(miejscowość)

UWAGA:
1. osoba składająca oświadczenię obowiązana jest do zgodnego z prawdą' starannego i zupełnego wypełnienia

kaŻdej z rubryk.
Jeże|iposzczególne rubryki nie majdują w konłretnym pr4padku zastosowania,naleĘ wpisać ,pie doĘczy",
osoba składająca oświadczenie obowiązanajest określić przynależność poszczególnych składników
majątkowych, dochodów izobowiązafi do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością
majątkową.
oświadczenie majątkowe doĘczy majątku w kraju i za granicą'
oświadczenie maj ątkowe obej muj e równiez wier4telno ści pienięme.
W częŚci A oŚwiadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaŚ informacje niejawne dotyczące adresu
zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca połozenia nieruchomości.

CZĘSC A

Ja,nizej podpisany(a), Halina, Bożena Woldan z d. Marcinkiewicz.
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) 28 maja 1965 r. w Radomsku

Gminny ośrodek Pomocy Społecznej w Zytnie, kierownik
(miej sce zatrudnienia, stanowisko lub funkcj a)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności
gospodarczej przez osoby peŁriące funkcje publiczne (Dz. U. z 2017 r.poz.I393) oraz ustawy z dnia

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z2017 r' poz.I875), zgodnie z art. Ż4h tej ustawy

oświadczam' że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój

majątek odrębny:

I. Zasoby pieniężne:
środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: 3.030,32 zł (małzeiska wspólność
majątkowa).

2.

4.

5.

6.

środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy



papiery wartościowe: fundusz inwestycyjny: Unikorona Ż.378,97 zł , (małzeńska wspólnośó

majątkowa).

u.
1. Dom o powierzchni:120 m2, o wartości: ok.170.000 zł .tytl:łpfawny: (małżeńska wspólnoŚó

majątkowa).

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

Ż. Mieszkanie o powierzchni: nie dotycry , o wartości: ... ... ...... tytuł prawny:

3. Gospodarstwo rolne: rodzaj gospodarstwa: nie doĘcry ., powierzchnia: .

o wartości: "' rodzaj zabudowy:

Ętuł prawny: ......
Ztegotytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokoŚci:

4. Inne nieruchomoŚci:

powierzchnia: nie doĘcry
o wartości:

Ęrtuł prawny: ....

ilI.
Posiadam udziały w społkach handlowych - na|eŻy podać |tczbę i ęmitenta udziałów: nie dotycry

udziały te stanowią pakiet większy niŻ 7Ooń udziałów w spółce: nie dotyczy'

Ztegotytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

IV.
Posiadam akcje w spółkach handlowych - na\eży podaó Llczbę i emitęnta akcji: nie doĘczy.

akcje te stanowią pakiet większy niŻ 10oń akcji w spółce:

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: . . ' '

v.
Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, zwyłączeniem mienia przynaIeŻnego do jego majątku

odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu

terytorialnego, ich zwlązków lub od komunalnej osoby prawnej lub zwipku metropolitalnego

następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu - na\eży podać opis mienia i datę

nabycia, od kogo:

nie dotycry



vr.
1. Prowadzę działalnośÓ gospodarcząIzl ęnalery podaó formę prawną i przedmiot działalności):

nie dotycry

osobiście nie dotycry
wspólnie z innymi osobami nie dotyczy
ztego tytułu osiągnąłem(ęłarn) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: nie doĘczy

2. Zaruądzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej

działalności (naleĘ podaó formę prawną i przedmiot działalności): nie dotycry
osobiście nie dotycry

wspólnie z innymi osobami: nie dotycry

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotycry

\rII.
1. W spółkach handlolvych (nazwa, siedziba spółki): nie dotycry

jestem członkiem zarządu (od kiedy): nie doĘczy

jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie doĘczy

jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy) : nie dotycTy ....

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości: nie dotycry

jestem członkiem zarządu (od kiedy): nie dotyczy

jestem członkiem rady nadzorczejl31(od kiedy): nie dotycry

jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotycry

Ztego tytufu osiągnąłem(ęłarn) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dofyczy

3. W fundacjach prowadzących działalnośÓ gospodarczą: nie doĘczy



jestem członkiem zarządu (od kiedy): nie doĘczy

jestem członkiem rudy nadzorczej (od kiedy): nie doĘcry

jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie doĘcry

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotycry

VIII. Inne dochody osiągane z$lilu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej Iub zajęó,

z podaniem kwot uzyskiwanych zkuzdego tytułu: dochód z tytułu zatrudnienia 55.509'56 zł,

IX. Składniki mienia ruchomego o wartoŚci powyżej 10 000 zŁotych (w przypadku pojazdów

mechanicznychnaleĘ podaó markę, model i rok produkcji):

Peugeot 4007 rok produkcji 2008

X. Zobowiązaniapieniężne o wartości powyżej 10 000 zŁotych, w tym zaciągnięte kredyty i
poŻyczki oraz warunki, najakich zostały udzielone (wobec kogo, w zvłiązkuzjakimzdarzeniem,w
jakiej wysokości): nie dotycry


