
ośWADczENlE MAJĄT(oWE
Wójta, zastępcy wójta, sekretałźa gminy, skalbnika gminy, kierownika iednostki olganiżacyjnej gminy,

osoby żażądżającej i cronka o,8anu uażądzaią.ego gminną o§obą prawną oiaz osoby wydającej
de.yżie adminiśtra.yjne W imieniu Wójta1

czĘśĆA

Ja, niż€j podpi5any(a):Grażyna Barbara FreliŁ szczepanik.

sosnowica, dnia 25.05.2020 r.
{mleF.owość)

] os6b. s|(łnd.jął:a oś,#iad.?€flie obowiązana jest do z8odne8o z prawdą, staranne8o i żup€łne8o wypełnienia

], jeieli posżcżeBóln€ rubryki nie zn3idują W konk.etnym prrYpadku żastosowania, należy wpisać "nie dotvcżV".
3, osobó skia.iają.a óśMadcż€nie obowiązana jest określić przynależność poszcze8ólnYch składnikóW

majątkowych, dochodóW i?obo,łią!ań do majątku odrębnego imajątku objęiego małżeń§ką wspólnością

ć, ośVl,iedcz€nie mająikowe dotyczy maiątkt] W kraju iża 8ranicą.
§, ośuii5dcu€nie majqik.)we ob€jńul'e.ówniei wierrytelności pienięźne.
6 ]łJ .żęści t aświadc2enia la!1.arte §ą informacje jawną w cręś.l B raś lnrormacje niejawne doty€zące ad.e§U

lalł!erzkeli2 skladająćego oświadczenie oraz miejsca położ€nia ni€rUchomości.

sżkoła Pcalsiawcwa W Bobrowcach- dyrektor,,..
1miaFceżatrudń en]a, śrańoW lkó iUb lUńkcja)

p. ża.]lnlniu 5ię Z prżepis.mi Ustawy Z dn]a 21 sierpnia 1997 r. o o8raniczeniU prowadzenia działalności
gospoda|r:e] p|ż€7 osoby p€łniące funkcje publiczne (Dż, u. ż Żo79 ,. poz. 2399| onz ustawy ż dnia
8 in.l.:a 1990 r. o 9amorządzie gm;nnym {Dz. U. z 2079 l. poz. 506), zgodnie z ań. 24h tej ustawy
oś!Vja&.2eirl, ż€ posiad3m Wchodzące W §kład malżeńskiej Wspólności majątkowej lub stanowiące mój
nająiek cdrębnv:

l.

Zasoby pieniężne:
* środki pieniężne z8romadzone W walucie polskiej:56 920,612ł

-środki pieniężne zgromadzone W Walucie obcej: nie dotyczy.....,..,.....

- papiery WartoŚciowe: nie dotyczy,.,,,,,,.,,,,,,,..

!r. ,t, uLc,

.ła /(} F



ll.
1, Dorn o powierzchni: ,...150 ., m:, o Wartości: 3oo o0o zł tytuł prawny: współwłasność malźeńska

2. Miesżkanie o powierzchni: nie dotyczy mr, o Wartości: nie dotyczy tytuł prawny: nie dotycży...,,,.,,..,.

3, Gospodarstwo rolne:
rodzaj 8ospodarstwa: u8ór, powierzchnia: 3,73 ha

o Wańoś.i: 50 0o0zl,..,,

rodzaj zabudoWy:8araż
tytuł prawny: WspółWłasność małżeńska,,,.,,..,,

ZteBo §.tułu osiągnąłem(ęłam) W roku ubiegłym prżychód i dochód W wysokości: 490,34 zł"""""""""
4- tnne nieruchomości:

poWierzchnia:,garaż.,,-

o Wartości: 35 0o0 ?ł,-..

tytuł prawny:,WspółWlasność malżeńska,.,,...,,

lll.
Posiadam udżiałY W spółkach handlowych - należy podać liczbę ] emitenta udziałóW:

udział te stanowią pakiet Więksry niż 10% udziałÓW W spółce: nie dotyczy-,-"_"-",_"_",-"-""-"-",-",

ztego EĄułu osiągnąłem(ęłam) W rok! ubie8łym dochód wwysokości: nie dotyczy""""""""""""""""",

Posiadam akcje W spółkach handlowych, należY podać liczbę i emitenta akcjii

Nie dotYczy,,.,,,..,,-.,,,,,,.

Vl.
1. Prowadrę działalność 8ospode rczą' ( na leży podać formę prawną i pnedmiot działalności): nie dotyczy

akcjete stanowią pakiet Większy niż 10% akcjiw §półce:

Ztego \^ułu osiąsnąłem(ęłam) W roku ubie8łym dochód w Wysokości: nie dotycży""""""""""""""""",

Nabyłem(am) (nąbył mój małżonek, z wyłączeniem mienia prżynależnego do jego majątku odrębnego)

od skarbu Państwa, innej pań§twowej osoby prawnej, jednostek samorządu teMorialnego, ich

związków, komunalnej osoby prawne; lub związku metropolitatnego następujące mieni€, które podle8ało

zbyciu W drodze przetargu - naleł Podać opis mienia i datę nabycia, od kogo: nie dotyczy"""""""""",



Wśoo ć|e ż inny-nI o50baml: nle doly( /Y,...,,..,,,

Z tego trłułu osiągnąlem(ęłam) W rokU ubieglym przychód ] dochód W WYsokości. nie dotyczY,,..._..,..,,..

7. żarządzam działalnością gospodarcżą lub jestem przedstawici€lem, pełnomocnikiem takiej działalności
(należy podać formę prawną i przedmiot dzialalności): nie dotyczy.,-..,,

- o50biŚcie :nie dotyczy

- Wspól.'F ,, innymi osobam : nle doly(zy ,.,,,,.,

Vll.
1, W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spóiki)i ni€ doiyczy..,,.,,,.,

-jestem członkiem zarządu (od kiedy)| nie dotyc2y.,,.,...,,..,,,,.,,,.,,,,.,,.,

-jestem czlonkiem rady nadżorcżej (od kiedy): nie dotycży,..,,..,...,,.,,,

,jestem €żlonkiem komi5ji rewizyjnej (od kiedy)j nie dotyczY,,.,...,,,.,,,.,

Ztego Mułu osiąsnąlem(ęłam) W roku ubiegłm dochód WWysokości: nie dotycży...................,.........,.

Ztego tytułu ośią8nątem(ęłam) w roku ubiegłym dochód W Wysokości; nie dotyczy................................

-jestem cżłonkiem zarządu (od kiedy): nie dotyczy

2, W 5póldzielniach:

-jestem cżtonkiem komisjirewizyjnej(od kiedy):nie dotyczy,,.,,..,,,.,,,..

Z te8o tytułu osiągnął€m(ętam) W roku ub'egłym dochód W Wysokoścj: nie dotyczy..,-..,,..,,...,,-.,,,,.,....,,

3. W fundacjach prowadzących dżiałalńość gospodarczą:
Nie dotyczy

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

, jestem członkiem zarządU (od kiedy)| nie dotyczy..,,.,,..,,..,,,,.,,...,,,.,,,,

jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): ń'e dotyczy,,.,,,.,,..,,..,,,...,

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy,,.,,--.,,.,,,-.



Z te8o tytulu osią8nąlem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w Wysokości: nie dotyczy.,.......,...,.....................

Vlll.
lnne dochody osiąEane z tytułu zatrudnienia lub
kwot użYskiwanych z każdego tytutuI
dochód ,, tytUlU /alrUdni"nia 9) l)a,)5 i........
dochód 2tytułU zatrUdnienia męża 52073,57 zł.,,,..,,..,,,.,,,..,,,..,,,..,,...,

działalności żarobkowej lub zajęą z podanaem

lx.
Skladniki mienia ruchomego o Wartości powyżej 10 000 zlotych (W przypadku pojażdów mechanicznych
należy podać markę, model i rok produkcji):nie dotyczY,,-.,, -. .. .-. ..

x.
Zobowiązania pieniężne o Wańości powyżej 10 00o złotych, W tym zacią8nięte kledyty i pożyczki oraz
warunki, na jakich zostały udzielone (Wobec ko8o, W iwiążku 2jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości):

a

I



Powyźsze ośWiadczenie §kładam śWiadomy(a), iż na podstawieań.233 § 1 Kodeku karnego źa podanie nieprawdy
lub zataj€ni€ prawdy trozi kara porbawienia wolności.

sosnoWica, 25,05.2020r. 'h*is,llą...-h-ł]*.L
|,1 l 6"ap,s1

1 Niewłaściw€ skreślić.
: Nie dotyczy działalności WytWó.czej W rolnictwie W zakresie prodUkcji roślinnej izwierzęcej, W formie

i 2akresie gospodarstwa rodżinne8o,
' Nie dotyczy rad nadzorczych spóldżielni mieszkanioWych.


