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Sosnowica, dnia 28.04.202I r,

{miejscowość)

ŁIwaga:
1. Csaba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego zptawdą, staranłego i zupełnego wypehrienia

kaźdej z rubryk.
ż. .ieżeti poszozególne rubryki łrie znajdują w konkrefiryrn przypadku zastosowania, na|eĘ wpisaó

,,ąŁe dqtręay1
3. Oso-ba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależnlośó poszczegółnyoh składników

rłajątkowycłr, cocłrodów i zobowiązań do rnajątku odrębnego i majątku objętego rnałżeńską wspólnością
majątkową,

4. Oświadczęnie niajątkowe dotycry nT ajątku w kraju i za granicą,
5 . Cśrxriadczenie łnajątkowe obejmuje równiez wierz}teiności pienięzne.
6. W części A oś*,iadozenia zawańe są infontracje .jawne, w częśoi B zaś informacje niejawne daĘczące

ałjresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz rniejsca połozenia nieruchorności.

CZĘŚC .Ą

Ja, *izej pcdprsany(a}, Grńyna Barbara Frelik, z domu Szezeparrik., "...
{imiona, i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

ufodzony(a) 12.02.1963r.w Sosnowicy

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

pG 7,upłznaniu się z przepisami ustawy z dnla 21 sierpnia 1997 t. o ograniczeniu prowadzenia
działalności gospodarazęj przęz, CIsoby pełniące funkcje publiezne (Dz. U. z2019 T. paz.2399) oraz
*staił,y z ónia E łnarea 1990 r. o sanrorządzie gminnym (Dz. U" z2a20 r. poz. 7I3 zpóźn.zlł.),
zgodruię z ań. 24 h tej ustaiłlz oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małzeńskiej wspólności
mająJkowej lub stanowiące nió.j majątek odrębny:

{.

Zasoby pieniężne:
- środki pieniężne zgrcrnadzone w walucie polskiej:73 000,00 zŁ.,. . ". ..."

- środki pienięzne zgtamadzone w walucie obce.j: nie dotyczy
- papiery wartościowe: nie dotycz}," ... na kwotę: nie dotyczy
TT

1. Dom o powierzchni: i50 mZ,o wańości: 350 tys. zŁ,Ę,tuł prawny: mńżeńska wspólność
majątkowa....

ż. Mieszkanie o powierzchni: nie dotyczy.. m2,o wartości: nie dotyczy.. tytuł prawny: nie
dotyczy.

3" Gospodarstwo roine:

radzaj gospodarstwa: ugór - powierzchnia: 3,73 ha....,...,

d
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rcdzą zabudowy: garń.,.. "....

tytuł prawny: małżeńska wspóiność majątkowa
Z taga tytułłl osiągnąłenr{ęłarn) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: 573,ż8 zł

4" {nrle nieruchorności:
powierzchnia: nie datyczy ...
o wańości: nie dotyczy
tylrłł prawny: nie dotyczy,.,. "

ni{.
Fosiadał-n udziały w spółkaoh handiowych - należy podać liczbę i ernitęnta udziałów:
nie dotyczy....
ul:ziŃy te stanowią pakiet większy niż 10 ańudziŃaw w spółce: nie dotycz1,

Z tegc ĘĄilłu osiągr:.ąłern (ęłarn) w roku ubiegłyrn doclród w wysokości: nie dotyczy

{V"
Fosiadałn akc.je w spółkaeh handlowych - należy podaó liczbę i emitenta akcji: nie dotyczy
a-kcje te stanowią pakiet większy niż lCI % akcji w spółee: nie dotyczy

Ztega tytułłr osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłyrn dochód w wysokości: nie datyczy

Ę,/

Nabyłemr{anei (nabył mój małżonek, z v,ryŁączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego)

od Si<arbu Faństwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich
z,Nlązkó,w, konrunatrnej osołry prawnej lub związku ntetropciitatrnego następujące mienie, które
podiegało zbyciil ą, drodze przetargu - należy podać opis nrienia i datę nabyeia, od kogo:
nie dotyczy..

vI.
Frowadzę działainość gospodarczą2 {na\eży podać formę prawną i przedrniot działalności):
rlie dotyczy
- Osobiście." nie datyczy
- wspólnie z innynri osobami .nie dotyczy,.""""."...,....

Z tega tytułu osiągnąłern(ęła*) rł, roku ubiegł}rm przychód i dochód w rłysokości:
nie dotyczy

ż" Zaruądzam działalnością gospodarczą iub jestem przedstawicietrenr, pełnomocnikiem takiej
działaląości ąnaleźy podać fon:tę prawną i przedrniot działainości): nle doĘczy

osobiśeie nie dotyczy
wspólnie z innyłni osobami nie dotyczy

V, tegł tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubległyrn doclrod w wysokości: nie dotyczy,.... "

v{{"
1. W spółi<aełr handiowycir (nazwa, siedziba spółki): nie dotyczy

- "jestem członkient zwządu {od kiedy): nie dotyczy
- jestełn człankienr rady nadzorcze.j (od kiedy): nie dotyczy
- jesteiti człon_kiełn konrisji rewizyjnej {od kiedy): nie dotyezy..."."..
Z tegt: t_vtułu osiągnąłenr(ęłanr) w roku ubiegłynr dochód w rłysokcści: nie dotyczy

2, 1M spółdzielniach: .nie dotyczy".. "........".,.
- jestem człoŃiem zarządu (od kiedy): nie dotyczy

ą1
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- jestem członkiern rady nadzorczej3 (od kiedy): nie dotyezy
- jestem ezłonkienr komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy
Z tego tytułu csiągłląłenr(ęłani) w roku łibiegłym doc}ród w wysokości: nie datyczy . . .. .

3. nV flundacjaeh prowadzących działalnośó gospodarczą: nte dotyczy.
- jestem członkieni zatządut {od kiedy): nie dotyczy
- jestern członkiem rady rradzorczej (od kied3r}: nie dotyczy
- jestem członkięm komisji rewiz_vjieej (od kiedy): nie dotyczy
Ztego tytułłl osiągrrąłern{ęłam) w roku ubiegłym docŁród w wysokości: ;t;;;;;,

Ę/Ę§§"

{nne doehody osiągane z fiĄńw zatrudnienia lub iłnej działalności zarobkowej lub ząęc, z podaniem
kvłct łlzysi<iwanycir z każdego Ę.tułu:
dochód z tfiułu_ zatrudnienia- laZ 086,54 zŁ. ". ".. ,

doehód z ĘĄułu zatrudnieniamęża-Sa 942,98 zł..
§\1,d^.

Składnila inienia ruehontego o wartości pow_vźej iCI.000 złotych (w przypadku pojazdów
mechanicznychnależy podać markę, model i rok produkcji):
nie dotyczy
x.
Zobowiązartia pieniężne o wartości powyżej 10.000 złoĘch, w tym zaciągńęte kredyty i pożyczki
oraz warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdatzeniem, w jakiej
rłysokości): nie dotyczy......

Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iZ na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego
za p o danie ni eprawdy |ub zataj eni e prawdy gr o zi kara p o zb awienia wo lno ści.

Sosnowica, 28.04,ż02lr
(miejscowość, data) fu{p;r^W1,I

1 Niewłaściwe skreślić

'Nie dotyczy dzińalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i złlierzęcej, w formie i zakresie
gospodarstwa rodzinnego.

3 Nie dotyczy rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych
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