
ośwrłnczEmE MAJĄTKowE

wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy,
osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną

oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójtal

(miejscowość)

Uwaga:
1. Osoba składająca oświadczenie obowiązanajest do zgodnego zptawdą, starannego i zupełnego wypełnienia

każdej zrubryk.
2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, naleĘ wpisać

,,4!9jp§g4,
3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest okręślić przynależność poszczególnych składników

majątkowych, dochodów izobowięań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością
majątkową.

4. Oświadczenie majątkowe doĘczy majątku w kraju i za granicą.
5. Oświadczenie maj ątkowe obej muje równieź wierąrtelności pienięzne.
6. W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne doĘczące

adresu zamieszkania składającego oświadczenie orazmiejsca położenia nieruchomości.

CZĘŚC A

Gr atvna Barbara Frelik. Szczeoanik
Ja, nlzeJ pooplsany(d), ,.,,...,,... ....,... .....,...

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

.§.zkqłą.P..s.d§.tą,!{alyą,.,w.F,.p.b,rpw.c..ą.ęh-.dy.r.ę.Klpr.
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia t997 r. o ograniczeniu prowadzęnia
działalności gospodarczej ptzez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz.U. z2017 r. poz. 1393, z2019
r. poz. 37I) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r, poz. 506),
zgodnie z art. 24 h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzącę w skład małżeńskiej wspólności
majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

L
Zasoby pieniężne:
- środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej:

18 000 zł

.nję.dqty.c.zy

- papiery wartościowe:

$i -]}

sosnowica dnia ... 0'!,Q9..28].9... r.



il.
1.

2.

a
J.

Mieszkanie o powierzchni: nję lł|l.u.vŃ, o wartości: n'.e.99Y3Y. 
§rtuł prawny: 'li:.9$l*l

Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: ... !,l9.9l powierzchnia: ...9,79. |'e

o wartości: ...§a.9.QaZł...

rcdzaj zabudowy: ..8?I?Ż........
tytuł prawny : . 

yqpółwią§.+.gś.i. ł[?.l?.e.+§k+. .. . .. .. .. ... ..

Z tego brtułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm ptzychod i dochód w wysokości, nie.dotyczy.....

4. Inne nieruchomości:
powierzchnia: g4l?Z . .78.1{l,

ilI.
Posiadam udziaĘ w spółkach handlowych - należy podaó liczbę i emitenta udziałów:
..ni.ę. dqty.ęzy.

udziaĘ te stanowiąpakietwiększy niżIOYoldziałow współce:.|1ę.9._o.tY9z.Y

ztego §rrufu osiągnąłem (ęłan) w roku ubiegĘm dochód w wysokości:

Iv.
Posiadam akcje w spółkach handlowych- należy podać liczbę i emitenta akcji:
.nię..d.qlyę.ąy

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: .nię.dply.czy

v.
Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, zwyłączeniem mienia przynależmego do jego majątku odrębnego)
od Skarbu Pństwa, innej pństwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich
związków, komrrnalnej osoby prawnej lub zwipku metropolitalnego następujące mienie, które
podlegało zbyciuw drodze przetargu-naleĘ podać opis mienia i datę nabycia, od kogo:
. nlę dplyp.ąy]:. .. .. .

vI.
1. Prowadzę działalnosc gospodarcz{ fttateĘ podaó formę prawną i przedmiot działalności):

- osobiście nję.dp.tyęz.y...,.,.........
- wspólnie z innymi osobami ..ł'ję.d.p.typ.z:

Ztego §rtułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: nięś9lyp.ly...
2. Zarządzarn działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej

działalności (naleĘ podać formę prawną i przedmiot działalności): nLę.q9!y9.1y

osobiście .nję.d9.ry.qey

wspólnie z innymi osobami .nję.dp.ty.c.ay

akcje te stanowią pakiet większy niż 10 % akcji w spółce: .ntę,dPIYP.łY.
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Z tego tyfułu osiągnąłem(ęłam) rl roku ubiegłym dochód w wysokości: nię.dptyp.zy.

WI.
1. W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki):

- jestem członkiem rńy nadzorczej (od kiedy): .nię.9ę!Yęz.Y....
- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): .Tj.e..qgry*Y
Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: .nję.d.p.tyęz:

2. W spółdzielniach:.n!ę.§gWgły.
- jestem członkiem zarządu (od kiedy): .nję.dP.tY.ę..Y,

- jestem członkiem rady nadzorczej3 (od kiedy): .nję.dp.U.c.z:.
- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): .|!9..q9§§*Y.
Ztego §/tułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: .lję..4ply*y.

W fundacj ach prowadzących dzialalnosc gospodarczą:
.nj.ę.dqty.ęy.

a

- jestem członkiem zarządll (od kiedy): .|.'j9.§9tJ9ły.

- jestem członkiem rady nadzorczej (odkiedy): .|j9..q9ry9=Y.......

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): .nję.dP.UP.ZY
Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: .nję.§gtygy.

vIII.
Inne dochody osiągane z ĘĄllhl zŃrudnienia lub innej dzińalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem
kwot uzyskiwanych z kaZdego tytułu:
dochód z trrtułu zatrlrdni,e.r.rią(. p.d.Qt.01,2.Ql9r..dq .31,8820.1.9 t):.620.55,,45.z!.
.4p.chp.4.z §{tl!.l+ zątł+d.nienia.greją (.qd.Q.LO.I..2Q1.2ł..d.q.łl,Q§,29.i9r,)..15.2a9ąl

Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10.000 złoĘch (w przypadku pojazdów
mechanicznychnależy podać markę, model i rok produkcji):
nię,dptyp.ąy

Zobowiązania
oraz warunki,
wysokości):

pienięzne o wartości powyżej 10.000 złoĘch,
na jakich zostĄ udzielone (wobec kogo, w

w tym zaciągnięte kredy,ty i poĘczkt
zwiękls, z jal<lm zdarzenięm, w jakiej

nię.dqtyp.ąy

f

- jestem członkiem zarządu (od kiedy): ilę.gglYg?Y..

łłł



Powyzsze oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawię art. 233 § 1 Kodeksu karnego
za p o dartie ni eprawdy llb zataj enie prawdy gr o zi kar a p ozbawienia wo lno ści.

f-
9g:lii;,l;1;;,l1 99:919 il*m";#fJwa

1 Nięwłaściwe skręślić

2 Nie dotyczy działalności wytwórczej w rolnictwię w zakręsię prodŃcji roślinrrej i zvlieruęcej, w formie i zakresie
gospodarstwa rodzinnego.

3 Nie dotyczy radnadzorczych spółdzielni mieszkaniowych
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