
oŚWlADczENlE MAJĄTKoWE j'i i' i

wó,kierownikajednostkiorgianizacyjnejgminy,

DU jdlruw , d n ia 
..2_e.--0 .!.:.?.9.L?.... r.

(miejscowośÓ)

Uwaga:

1. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego
wypełnienia każdej z rubryk'

2. Jeżze|i poszczegóIne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać ..nie
dotvczv".

3. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określió przynależnośÓ poszczególnych składników
majątkowych, dochodów izobowlązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską
wspólnością majątkową.

4. oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju iza granicą.

5' oświad czen ie majątkowe obejm uje równ ież wierzyteIności pien iężne.

6' W części A oświadczenia zawańe są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące
adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.

czEŚc A

Ja, nizej podpisany(a), Hafina Weronika Sobolewska z d. Gacek
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) a5 .72. 1955 r. w Ulanowie

Gminna Brblioteka Ę:+F.}'l'ę.ł l.ę....y'...P.'o. J'9l.ę.w.+.9-...:... 9.y-I.ę.t!. 9 I

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia
działalności gospodarczĄprzez osoby pełniącefunkcje pub|iczne (Dz. U. Nr 106, poz.679, z,199B r Nr
113,poz.715iNr 162,po2.1126,21999r. Nr49, poz.483,z2OOO r. Nr26, poz.306orazz2002r. Nr113,
poz' 984 i Nr 214, poz' 1806) oraz ustawy z dnia 8 marca ,1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2oo1
r. Nr 1 42, poz. 1591 oraz z 2OO2 r. Nr 23, poz. 22O, Nr 62, poz. 558, Nr 1 13, poz. 984, Nr 153, poz.
1271 i Nr 214, poz, 1806), zgodnie z arI'. 24h tą ustawy oświadczam, ze posiadam wchodzące w skład
małzeńskiej wspolnoŚci majątkowej |ub stanowiące moj majątek odrębny:

L

Zasoby pieniężne:

-Środki pienięzne zgromadzone W WaIucie po|skiej: nie dotyczy

- środki pienięzne zgromadzone W Wa|ucie obcej. -l}9- 'd9"!.y-9Zy

- papiery wańoŚciowe:

na kwotę:
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1. Dom o powierzchni ........' -1..1..q . m', o Wańości. rs.o' o 9'9-.:..:...'-,'ł........

tytuł prawnY: węp.9.}.y1'eę'ł.ę.$.ę

2' Mieszkanie o powierzchni: nie dotyczy m 2' owańoŚci:

tytuł prawny

3. Gospodarstwo rolne:

rodzĄgospodarstwa: nre d9!yg7'y

o wańości:

, powierzchnia:

rodzĄ zabudowy:

tytuł prawny'

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychod i dochÓd w wysokości:

4. Inne nieruchomości:
powierzchnia:-1?..+'ę.+.]:*,....ę..'p..o..w'.'...?..t'...*.:.9-w

o wartości: 25. OOO , _ zŁ

tytuł p rawny : ..y9-P-q..t'T.ł.*'-"-l'9.ę-q

!ll.

1' Posiadam udziały w społkach hand|owych _ na|ezy podaÓ |iczbę i emitenta udziałÓw:

udziały te stanowią pakiet większy niŻ 10% udziałów w społce:

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochod w wysokości:

M.
1. Posiadam akcje w społkach hand|owych - na|eŻy podaÓ |iczbę i emitenta akcji:

akcje te stanowią pakiet większy niŻ 10o/o akcji w społce:

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochod w wysokości
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["
Nabyłem(am) (nabył moj małzonek, zwyłączeniem mienia przyna|eŻnego do jego majątku

odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu
terytoria|nego, ich związkow |ub od komuna|nej osoby prawnej następujące mienie, ktore
pod|egało zbyciu w drodze przetargu _ na|ezy podaÓ opis mienia i datę nabycia, od kogo:

nie dotvczv

vt.

1. Prowadzę działa|nośÓ gospodarczą2 (na|eŻy podać formę prawną i przedmiot działa|ności).

ni a r_lafrzczrr
' y v4f

- 

"."oiś.l"

-wspó|nie z innymi osobami'

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychÓd i dochód w wysokości.

2' Zarządzam dziata|nością gospodarczą|ubjestem przedstawicie|em pełnomocnikiem takiej
działa|noŚci (na|ezy podac formę prawną i przedmiot działa|ności):

. 9_...99rv9r.Y....... ..... ...... ....

- osobiście.

-wspó|nie z innymi osobami:

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochod w wysokości:

vil.
'1. W spÓłkach hand|owych (nazwa, siedziba społki): nie dg.!.yg7.y

-jestem członkiem zaządu (od kiedy):

-jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):

-jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochod w wysokoŚci:

2" W soołdzielniach.
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nie dotyczy

-jestem członkiem zarządu (od kiedy)

.jestem członkiem rady nadzorczej" (od kiedy):

-jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochod w wysokoŚci:

3. Wfundacjach prowadzących działa|noŚÓ gospodarczą nie dotyczy

-jestem członkiem zaządu (od kiedy):

-jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy)

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochod w wysokości:

vilt.

Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia |ub innej działa|ności zarobkowej |ub zaJęc, z podaniem

kwot uzyskiwanych zkaŻdego tytułu: praca na pełnym etacle.
V^r rl^^i-^.t r1^_n\] - ł t._.l.1 l. -.t-.rdnienia - 51.755,BO z] bruŁto
z rrz|ll]lr u:q''łkll z ll...azniaezanja qnn}onznA^^ - 1 nqp An =I hlrlrrruvg/ł]rg*-ęlltą -.*--o;

dochod małzonka z tytu.Łu renty _ 22.863,92 zł brutto

lX
Składniki mienia ruchomego o wartości powyzej ,10 000 złotych (w przypadku pojazdow

mechanicznych na|ezy podac markę, mode| i rok produkcji): nie dotyczy
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Zobowiązania pienięzne o wańości powyzej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i poŻyczki

oraz Warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej

wysokości)' nie d.o:-yczy

GzĘsc B
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Powyzsze oŚwiadczenie składam świadomy(a), iz na podstawie ań'233 $ 1 Kodeksu karnego za podanie nie-

prawdy Iub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wo|ności.

Boi anów, 29 .O4.2aI3
(miejscowość, data)

Niewłaściwe skreś|ić.

' Nie dotyczy działalności wytwórczej w ro|nictwie w zakresie produĘl roś|innej i zwierzęcej, w formie i

'*Vi

' ł
i'lli:ff".łi:',x adzorczychspółdzie|ni mieszkaniowych. '2r",--"x.ĄŚjrlv "?
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śłąu,c#

gospodar-


