
oŚwrłucZENIE MAJĄTKowE

łY'ffi, sekretarza gminy, l5

p rłrvną oraz osobrłvydaj ąeej deeyzj e administraeyj ne rł] inrien iu łvój t*+

ostrówek _ Kolonia. dnia 26.01 .20I5r"

Uwaga:

1. osoba składająca oświadczenie obowiąziln^ jest do zgodnego z prawdą, starannego
i zupelnego wypełnienia każdej z rubryk.

2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy
wpisać''nie dofyczY''.

3. osoba składająca oświadczenie obowiązanł jest określić przynależność poszczególnych
składników majątkowych, dochodów i zobowiązań łJo majątku odrębnego i majątku
obj ętego małżeńską wspólnością maj ątkową.

4. oŚwiadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju iza granicą.

5" oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelności pieniężne.

6. W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne
dofyczące adresu zamieszkania składającego oŚwiadczenie oraz miejsca położenia
nieruchomości.

CZĘSC A

Ja,ntŻej podpisany (a), Beata Wójcik, z domu Iwanek
( imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe )

urodzony (a): 18 stycznia 1977 r. w Lublinie

Sekretarz Gminy ostrówek

( miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja )

po Zaplznaniu się Z przeplsami ustawy z dnta 21 sierpnia 1997r' o ograniczeniu prowadzęnta
działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz.U' Nr 106, poz. 679, z l998r"
Nr 113, poz.7I5 i Mr 162, poz. 1126, z 1999r. Nr 49, poz. 483,22000r. Nr 26, poz.306 oraz
z2002r" Nr 113, poz.984 i Nr 214, poz. 1806) oraz ustawy z dnla 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (Dz.U. z20Ak. Nr 142, poz.I591 oraz 2200h. Nr 23, po2.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz.984, Nr 153' poz'IL7l i Nr 214, poz.1806)' zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam,
ze posiadam wchodzące w skład małzeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek
odrębny:

I.

Zasoby pienięzne:
- środki pienięzne zgromadzone w walucie polskiej: 6

majątkowa
000,00 zł. małŻenska wspołwłasność

- środki pienięzne zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy
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- papiery wartościowe: nie dotyczy

' na kwotę:

il.

1. Dom o powierzchni : 120 m2, o wartości: 350 000,00 zł tytułprawny: własność wspólna
Małzeńska, akt notarialny dot. zakupu działki A Nr 3902/2008

2. Mieszkanie o powierzchni: nie dotyczy m2, o wat1ości: nie dotyczy,tytuł prawny:
3. Gospodarstwo rolne: nie dotyczy

rodzaj gospodarstwa: ........... , powierzchnia: "..........
o wartości:
rodzaj zabudowy:
tytuł prawny: ...".".'......
Ztego tytułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: .".........."

4. Inne nieruchomości: t
powierzchnia: łąka 0,7 7 ara
o wartości: 10 000,00 zł.
tytuł prawny: małzeńska współwłasność majątkowa, akt notarialny A Nr 146312003

ilI.

Posiadam udziały w spółkach handlowych _ na\eŻy podaó liczbę i emitenta udziałow:
Nie dotyczy
udziały te stanowią pakiet większy niŻ l0oń udzlałow w spółce:

Ztego tytułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokoŚci:

ry.

Posiadam akcje w spółkach handlowych_naleŻy podać Iiczbę i emitenta akcji:Nie dotyczy

akcje te stanowią pakiet większy niŻ I0o^ akcji w spółce:

Ztego tytułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ......."...".

v"

Nabyłem(am) (nabył mój małzonek, z wyłączeniem mienia przynaIeznego do jego majątku
odrębnego) od Skarbu Państwa' innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu
terytorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegało
zbyciu w drodze przetargu _ naleŻy podaó opis mienia i datę nabycia, od kogo : Nie dotyczy
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vI.

1' Prowadz ę działalność gospodarcząŻ (nalezv podać formę prawną i przedmiot działalności) :
Nie dotyczy
- osobiście

- wspólnie z innymi osobami

Ztego tytułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: .........'..'......'..

2" Zarządzam działalnością gospodarcząlllbjestem przedstawicielem, pełnomocnikięm takiej
działalności (naleŻy podaó formę prawną i przedmiot działalnoŚci): Nie dotyczy

- osobiście

- wspólnie z innymi osobami

Ztego tytułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokoŚci: .............

VII.

1 ' W spółkach handlowy ch (nazuta, siedziba spółki ): Nie dotyczy

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

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):

- jestem człoŃiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

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

W spółdzielniach : Nie dotyczy
jestem członkiem zarządu (od kiedy):

- jestem człoŃiem rudy nadzorczej3 (od kiedy):

_ jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

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

3. W fundacjach prowadzących dztał.a|nośó gospodarczą: Nie dotyczy
jestem członkiem zatządu (od kiedy):

_ jestem członkiem rudy nadzorczej (od kiedy):

jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

2.
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Ztego t1.tułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

VIII.

Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęc,
z podaniem kwot uzyskiwanych zkaŻdego t1tułu: 48 205,88 zł. ztytliu zatrudnienia

IX.

Składniki mienia ruchomego o wartoŚci powyzej 10 000 złotych (w przypadku pojazdów_
mechanicznych nalezy podaó markę' model i rok produkcji ): PEUGEOT 206 2004 r. , Seat ALTEA
20 05r. małŻenska współwłasność maj ątkowa'

X.

Zobowtązania pienięzne o wartości powyżej 10 000 zŁotych, w tym zaciągnięte kredyty i poŻyczki
oraz warunki' na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z ja\<tm zdarzeniem' w jakiej
wysokości): nie dotyczy
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