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oŚwIADczENIE MAJĄTKOWE

rł,ójta; zastępey wóitai seleetłrza gminy; sktrlnik* griny, kierownika jednostki organizacyjnej gminy,

Sosnowica, dnia 28.04.2022 r.
(miejscowość}

Uwaga:
1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego zptawdą starannego i zupehrego wypehrienia

każdej z rubryk.
2. JężeIi poszczególne rubryki nie znajdują w konlrretnym przypadku zastosowania, naleĘ wpisaó

,,ntej.gĘzyŁ
3, Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić ptzynależnośó poszczególnych składników

majątkowych, dochodów i zobowiąza:ń do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską:wspólnością
majątkową.

4. Oświadczeniemajątkowe doĘczy majątkuwkraju izagranicą. 
;'5. Oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelności pienięzre. :i6. W częŚci A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne doĘczące

adresu zamieszkartia składającego oświadczenie orazmiejsca położenia nieruchomości.

CZĘŚĆ 
^

I a, ńżej podpisany( a), GrużynaBarbara Frelik, z domu Szczepanik
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) 12.02.1963r.w Sosnowicy

Szkoła Podstawowa w Bobrowcach- dyrektor..
(miejsce zatrudnienią stanowisko lub funkcja)

Po Zapoznaniu się z przępisarni ustawy z dńa 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prow adzenia
działa]ności gospodarczeJ ptzez osoby pełniące funkcje publiczrre (Dz. U. z2019 r. poi:-2399) oraz
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o sanorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 t. poz. 7I3 z późn.zm.),
zgodnie z aft. 24 h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małzeńskiej wspólności
majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny: :

boĄwł,v LX.g,,wLt,,l u 
ńtwłtł"-

I.
Zasoby pienięzne:
- środki pienięzre zgromadzone w walucie polskiej:33 000,00 ń.......
- środki pienięzre zgromadzone w walucie obcej: 10 101 EUR.

papiery wartościowe: nie dotyczy.... na kwotę: nie dotyczy
il.
1. Dom o powierzchni

majątkowa

2. Mieszkanie o powierzchni:
dotyczy.

3. Gospodarstwo rolne:
rodzĄ gospodarstwa: ugór - powierzchnia: 3,73 ha............

: 150 m2,o wartości: 350 tys. zł,tytuł prawny: małżeńska wspólnośc

nie doĘczy..ffi2,owartości: nie dotyczy ..tytuł prawn}: nie,.
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todzązabudowy: garaż.

Ętuł prawny: małżeńska wspólnośó majątkowa... .

Z tego tl,tułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokoś ci: 577,9I zŁ......

4. Inne nieruchomości:
powierzchnia: nie dotyczy
o wartości: nie dotyczy...
tytuł prawny: nie dotyczy... ...

ilI.
Posiadam udziały w spółkach handlowych-naIeĘ podać Liczbę i emitenta udziałów:
nie doĘczy
udzińy te stanowią pakiet większy niż l0 yo ldziałów w spółce: nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

IV.
Posiadam akcje w spółkach handlowych - naleĘ podaó liczbę i emitenta akcji: nie dotycz;ł.
akcje te stanowiąpakiet większy niż 10 %akcjiw spółce: nie dotyczy ..........:..
Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie doĘczy

v.
Nabyłem(am) (nabył mój mńżoneĘ zwyłączeniem mienia ptr.ynaleinego do jego majątku odrębnego)
od Skarbu Pństwa, innej pństwowej osoby prawnej, jednostek samorządu ter}toriitnego, ich
zwiryków, komunalnej osoby prawnej lub zńązkl metropolitalnego następujące mienie, które
Podlegało zbyciuw drodze przetargu -należy podaó opis mienia i datę nabycia, od kogo: ..,................
nie dotyczy ......r.....r.lt

vI.
1. Prowadzę działatnosć gospodarcz{

ńe doĘczy
(należy

::::: :T: ::"-"- : ::::*::: :::1i::::1.- Osobiście.. nie dotyczy
- wspólnie z innymi osobami .nie dotyczy.........
Z te go Ętułu osiągnąłem(ęłam)
rrie dotyczy

w roku ubiegĘm przychód i dochód w wysokości:

2 Zarządzan działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej
działalności (należy podaó formę prawną i przedmiot działalności): nie dotyczy
- osobiście nie doĘczy.........
- wspólnie z innlłni osobami nłe doĘczy........
Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nre dotyczy

VII.
1. W spółkach handlowych (nazwą siedziba spółki): nie dotyczy

- jestem człoŃiem zatządu (od kiedy): ńe dotyczy
- jestem członkiem rudy nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy
- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dot}czy
Ztego tytufu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości: nie dotyczy.

2. W spółdzielniach: .nie doĘ czy......................
- jestem członkiem zarządu(od kiedy): nie dotyczy..
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- jestem członkiem raĘ nadzorczej3 (od kiedy): nie dotyczy
- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy
Ztego ty,tułu osiągnąłem(ęłan) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy.......

3. W fundacjach prowadzących działalność gospodarczą: nie dotyczy.,............
- jestem członkiem zarządu(od kiedy): nie dotyczy
- jestem członkiem rńy nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy
- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy
Z tego tyh]łu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie doĘczy.....

vIII.
Inne dochody osiągane z tynfulzatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, zpodaniem
kwot uzyskiwanych z każdego tytułu:
dochód z tyiulłu zatrudnieni a- I25 7 85,89 zł. . . . .
dochód z ĘĄlńu zatrudnienia męża-50 7 1 5,0 1 zł. . . . .
Ix.
Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10.000 złotych (w przypadku pojazdów
mechanicznvch należy podać markę, model i rok produkcji):
nie dotvcz1
\.
l9|1r\\ iązańa pieniężne o wartości powyżej 10.000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki
!]|3z \\arunli. na _iakich zostaĘ udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem. w jakiej
',',-. !.':,,_rSC1 }] illć

Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawię ałt. 233 § 1 Kodeksu .karnego
za p o dante ni eprawdy lub zataj eni e prawdy gt o zi kar a p ozb awi eni a wo lno ś c i.

S o snowica, 28.0 4.2022r
(miejscowość, data)

..j.ł.x.ł' N.u a.. .Ł,ę. t;.|ł..
V '1podpis)

1 Niewłaściwe skreślić
,]

' Nie dotyczy działalności wytwórczej w rolnictwie w za]<resie produkcji roślinnej i zwierzęcej, w forinie i zakresie
gospodarstwa rodzinnego.
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