
,i;: t l,
oŚwre.ncZENIE MA.IĄTKowE \u],ĄL\i * t

t tt'i\
ffia, sekretarza gminyo s|rarbni|ra gminyi |derewri|ta jedneśtld

Bojanów, dnia 18.04.2013 r.
Data
wpĘwu (miejscowość) (dnia)

Uwaga:
l. osoba składająca oświadczenie obowiązanajest do zgodnego zprawdą, starannego i zupełnego
wypełnienia kaidej z rubryk.
f . Jeże|i poszczegó|ne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, na|eĘ wpisaó
,,nie dotyczy"
3. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określió przyna|eżnośó poszczególnych składników
majątkowych dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską
wspólnością majątkową
4. oświadczenie majątkowe doĘczy majątku w kraju i za granica.
5. oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelności pienięme.
6. W części A oświadczenia za,warte są informacje jawne, w części B zaś informacje nie jawne
doĘczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.

Część A

JaniŻej podpisany(a), Agnieszka Kobylarz, Cuber (imiona i nazwisko oraz naa,uisko rodowe)

Urodzony(a) 14 stycznia 1980 roku

Urzqd Gminy Bojanów , Sekretarz Gminy

(m i ej s c e z atr u dni en i a, s t an ow i s ko I ub funkcj a)

po rozpoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia
działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U' Nr 106 , poz. 679 , z 1998 r.
Nr 113, poz 7I5 i Nr l6f , poz. 1126, z 1999 r. Nr 49, poz 483,
z 2000 r. Nr 26, poz. 306 oraz z f00f r. Nr 113 , poz 984 i Nr 214 , poz. 1806) oraz ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z200I r' Nr 142' poz' |591ze zm.),
zgodnie z art. f4h oświadczam, ze posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności majątkowej
lub stanowiące mój majątek odrębny:

I. Zasoby pieniężne:
- środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: 45.000'00 os. zł _ małżeńska wspóIność
majqtkowa
- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy
- papiery wartościowe.. nie dotyczy na kwotę : nie dotyczy

il.
1. Dom o powierzchni: 170 m2, o wartości: 200 tys. zł' tytuł prawny: małżeńska wspóIność
majqtkowa
2. Mieszkanie o powierzchni: nie dotyczy m2 o wartości:, Ęrtuł prawny: nie dotyczy
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3.Gospodarstwo rolne: rodzaj gospodarstwa: nie dotyczy, powierzchnia: nie dotyczy
o wartości: nie dotyczy, rodzaj zabudowy: nie dotyczy ' brtuł prawny: nie doĘcry,
Ztego Ęrtufu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm przychód i dochód w wysokości: nie dotyczy

4. Inne nieruchomości: działka budowlana o powierzchni 0,18 ha o wartości: 30 fiłs. zł,
t;rtuł prawny : małże ńs k a w s p ó ln o ś ć maj qt k ow a ;

ilr.
Posiadam udziały w spółkach handlowych - na|eĘ podaó liczbę i emitenta udziałów: nie dotyczy
UdziaĘ te stanowią pakiet większy nii |0% udziałów w spółce: nie dotyczy
Ztego tl,tufu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości: nie dotyczy

rv.
Posiadam akcje w spółkach handlowych - naleĘ podaó |iczbę i emitenta akcji: nie doĘcqł
Akcje te stanowią pakiet większy niż' |0oń akcji w spółce: nie dotyczy
Ztego tl,tutu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości: nie dotyczy

v.
Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyŁączeniem mienia przyna|eżnego do jego majątku
odrębnego) od Skarbu państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terfiorialnego,
ich rwiązkow lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie: nie dotyczy

VL
1. Prowadzę działa|nośc gospodarczą t2] ( na|eĘ podaó formę prawną i przedmiot działalności):
nie dotyczy
- osobiście .nie dotyczy
-wspólnie z innymi osobami: '.....nie doaczy
Ztego Ęrtufu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm przychód i dochód w wysokości:.,....,.nie dotyczy

2. Zarządzam działalnością gospodarczą |ub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej
działalności (naleĘ podaó formę prawną i przedmiot działalności)
- osobiście - nie dotyczy
. wspólnie z innymi osobami - nie dotyczy
Ztego tlĄutu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokośct: nie dotyczy

vil.
1. W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): nie dotyczy
. jestem członkiem zarządl ( od kiedy): nie dotyczy
-jestem członkiem rady nadzorczej ( od kiedy): nie dotyczy
- jestem członkiem komisji rewizyjnej ( od kiedy) : nie doĘczy
Ztego Ąrtułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości: nie doĄłczy

2. W spółdzielniach : nie dotyczy
- jestem członkiem zarządu ( od kiedy): nie dotyczy
-jestem członkiem rady nadzorczej ( 9{ kiedy): nie dotyczy
- jestem członkiem komisji rewizyjnejt,l( od kiedy): nie dotyczy
Ztego b,tułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości: nie dotyczy

3. W fundacjach prowadzących działalnośó gospodarczą: nie dotyczy
- jestem członkiem zarządu ( od kiedy): nie dotyczy
-jestem członkiem rady nadzorczej ( 9{ kiedy): nie dotyczy
- jestem członkiem komisji rewizyjnejt.r( od kiedy): nie dotyczy
Ztego b,tufu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości: nie dotyczy
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VIII.InnedochodyosiąganezĘĄltuzatrudnienialubinnejdziałalnościzarobkowej|ubzajęó,
z podaniem kwot uzyskiwanych zkaźzdego Ętutu:

l. Z tyt umowy o pracę
2. Działalność wyk. osobiście

59.432,51 zł - małżeńska wspólność majqtkowa

792,00 zł - małżeńska wspólność majqtkowa

Ix. Składniki mięnia ruchomego o wartości powyżej 10 000 zł (w przypadku pojazdów

mechaniczrych nalezy podaó markę, model i rok produkcji):

samochód isobowy Toyota Corolla Verso 1,6 , rok produkcji ]002;
motocykl Harley baviison sportster poj. 883 cm3, rok produkcji 2006

X. Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 00o ńoĘch.,w tym zaciągnięte kredyty

i pozyczki o.u" ."*ki , na jakich ,o,tuły oa,'elone ( wobec kogo, w rwiązk' z jakim zdarzeniem,

w jakiej wysokości): nie doĘczy

), iŻ na 
'pod.stawie 

art. f33

poaunrc nieprawdy lub zataj enie prawdy gr ozi kar a pozbawienia wolno śc i.
$ 1 Kodeksu karnego za

Bojanów, dnia 18.04.2013 r.

(miejscowość' data)

./,.l.".,',-,".*'t&+Ł.L<-.} 
. 

';.".
w A1T#

i. il'
-łtiulł".;''.i oe.'afin,

[t] Niewtaściwe skreślić. . I l .:: -'^!t: 
l

[2]NiedoĘczydziałalnościwytwórczejwrolnictyviewzakresieprodukcjiroślinnejizwierzęcej'wformie 
izakresie

g o s p o dar s tw a r o dz inne g o.

[jJ Nie dotyczy rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych.
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