
osW|ADczENlE MAJĄTKoWE

, kierownika jednostki organizacyjnej gminy'
osoby zarządzająeei i' cz'łonl@of gana.zaządząąpegggminnąlsobą#awną

-oł€zosoby wyd4ąp4jecly4eadm inistracyjnewimieniuł.lojła.

, dnia 29-a4 2aa9 r.

(miejscowoŚć)

Uwaga:
.l. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego izupełnego

wypełnienia każdej z rubryk.

2. JeŻe|i poszczegó|ne rubryki nie znajdująw konkretnym przypadku zastosowania, na|eży wpisać "aĘ
dotvczv".

3. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest okreś|ió przynaIeżnośó poszczegó|nych składnikÓw

majątkowych, dochodów izobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego matżeńską
wspó|nością majątkową.

4. ośWiadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju iza granicą.

5. ośWiadczenie majątkowe obejmuje równ ież wierzyte|ności pieniężne.

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

czĘsc A

Ja' njżej podpisany(a), Ha.Lina Weronika Sobofewska z d. Gacek
(imiona inazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) u5. Lf. L95: r. w ULanOWle

rmrnno B:o .o eLo Pub_ | zl - ^ Bo anowle - D ekŁor

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 Sierpnia 1997 r. o ograniczenju prowadzenia
bziałainoŚci gospoóarczej przez osoby pełniące funkcje pub|iczne (Dz' U. Nr 'l06, poz. 679' z 1998 r. Nr
113,poz. z1ś i Ńr 162' póz. 1126,z1999|. Nr49' poz' 483, z2ooo r. Nr26, poz.306oązz2oo2 r. Nr 113,

po'., ó8ł i Nr 214, poz. 1ó06) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o Samorządzie gminnym (Dz. U. z ?0o1
i. t'lr lłz, poz' 1591 oraz z 2oo2 r. Nr 23, poz.22o, Nr 62, poz. 558' Nr 1,l3' poz' 984, Nr 153' poz'
1271 i Nr 214, poz. ,| 806), zgodnie z a|1. 24h te) ustawy ośWiadczam, że posiadam Wchodzące W skład
małżeńskiej WspÓ|ności majątkowej lub stanowiące mÓj majątek odrębny:

t.

Zasoby pieniężne:

-środki pieniężne z9romadzone W WaIucie po|skiej: nae ootvczv

- środki pienięzne zgromadzone W Wa|ucie obcej: nle dotVczY

- papiery Wańościowe:

na kwotę:

O \^/Vvw.signform.pl Sp z o o., e-mai : BOK@S gnform pl, tel /fax (0 22) 626 92 95 lo 22) 626 92 91
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1. Dom o powrerzchni: l10 m ,' o wańości: l50'o0O' zł
tytu,ł prawny: Wspó.łwł as no ś ć

2. Mreszkanie o powierzchni: nie dotycZy m 2, o wańości:
tytuł prawny:

3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa:

o wańości:
. r.. .9_...99.!.y..9.-.......... .. ...... .. .. , powierzchnia:

rodzaj zabudowy:

tytuł prawny:

z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:

A Inne nieruchomości:
powierzchnia. df iałka

o wańości:

tytuł prawny: ółV'łasność

Posiadam1. udziały w spółkach handlowych - na|eży podaÓ |iczbę i emitenta udziałów:

nie dot CZ

udziały te Stanowią pakiet Większy niŻ 1Oo/o udziałów w spółce:

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

M.

1. Posiadam akcje w spółkach hand|owych - na|eży podac liczbę i emitenta akcji:

nie dot vc r

akcje te stanowią pakiet większy niż 10!o akĄi w spółce:

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokoścl:

O www signform.p Sp z o.o , e-mail: BoK@signform pt, tet./fax. (0-22) 626 92 gS, !O-22) 626 sZ 97 k



V.

Nabyłem(am) (nabył mój małŻonek, z wyłączeniem mienia przyna|eznego do Jego majątKu

odrębnego) od Skarbu p"n"t*",l"i-r"i paristwowej osoby prawnej' j:9::..]:!:T:Tąd"
[ivio'i"ń.jgo ich związkóW |ub od kómunalnej osoby prawnej następujące mienie, ktÓre

p"ór"g"i" ;y"i" * o|-oo," p,'"t"rgu - na|ezy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo:

'}.9'PY}3]l..'y'9P9-tł]ę'..'?....1-s-P9]s.e'1'3'9ł.Ę.19$'..'q9T'..T}ę's-.Z.]:e]ł.Y..'?'.'.q.?}'ę'ł']...ą.'.9'..:B'9'?.r-i.-e.]..'.ye:.9-9ę:..'..''
43.BBO. - zL w I99B r. od.-U-'.r.? Gminv t/ Boi anonie

vl.

1' Prowadzę działalnośc gospodarczą2 (należy podać formę prawną i przedmiot działalności):

nie dot
-osobiście:

.Wspó|nie z innymi osobami:

ii"g"'ivi"t"'"śiągńłemtęhńl w roku ubiegłym pzychód i dochód w wysokości:

2 /;,=ąd;;i;;;;i;i;.il;;;.;darczą |ub jestem przedstawicieIem pełnomocnikiem takiej
- 

działajności (na|ezy podic formę prawną i pzedmiot działalności):

.oSobiście:

.wspólnie z innymi osobami:

Ż i;ó;i'i"i'' ;;iąsńdem(ęhń) w roku ubiegłym pzychód i dochód w wysokości:

vlr.

1 ' W spółkach hand|owych (nazwa, siedziba spółki).

. iestem członkiem zarządu (od kiedy):

-jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Ż i"g; i'i"ł' osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochÓd w Wysokości:

2' W spółdzielniach:

oW\Ąa,v'sjgnforrn'p|spfo.o',emai|:BoK@sjgnfofm,p|,te|/fax'(o'22)6269295.|0-22)6269297
Ą|,r



'jestem członkiem zaŻądu (od kiedy):

-iestem członkiern rady nadzorczej" (od kiedy):

-jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytu,łu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód W wysokości:

3' W fundacjach prowadzących działaInośó gospodarczą nae dotyczY

-jestem członkiem zaządu (od kiedy):

-jestem członkiem rady nadzorczą (od kiedy):

.jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

vilt.

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) W roku ubiegłym dochód w Wysokości:

lnne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia |ub innej działalności zarobkowej |ub zajęó, z podaniem

Mó i dochód raCZnv z tVtu}u Zatrudn.ienia - 32 1B!? !..5-.?...?'!..'.P:]']'''!.?'

dochód małżonka z tvtu'Łu renty - 1l.500,83 ?.1.'.pI-Y'!-!'9

";

|X
Składniki mienia

mechanicznych

ruchomego o Wańości powyżej 10 000 złotych (w przypadku pojazdów

na|ezy podać markę, mode| irok produkcji): .ł]ę.'.'99-!.y9'-zJ

O www slgnform.plSp zoo.,e_mail: BoK@sjgnform.pl tel/fax (o'22)6269295 lo 22) 626 92 9l



X
Zobowiązania pienięzne o Wańości powyżej 10 O00 złotych, W tym zacią9nięte kredyty i poŻyczK|

orazwarunki' na jakich zostały udzielone (Wobec kogo' w związku z jakim zdarzeniem ' 
W jakiej

wysokości): -.l-+.9-''.q9!.y'9'.

czĘscB

Ąs,,O www signform.pl Sp z o o., e-mallr BoK@signiorm pl tel /fax' (o-22) 626 92 95' (a'22) 626 92 97



Powyisze ośWiadczenie składam Świadomy(a)' iŹ na podstawie ań. 233 s 1 Kodeksu karnego za podanie nie-

prawdy lUb zata,jenle prawdy grozi kara pozbawienia Wolności.

|aL ap.. 3obpta,1$P
(miejscowość' data) \ l2i.^i."|r. k--. (podpis)

I *r. ( I

M*ł"śc.*" sk*ślć ) ycl"oLL.', .JZt.',lr

Nie dotyczy działatności Wytwórczej W rolnictwie W zakresie produkcji roś|innej iz,|ie,.ece], * fo..ie izakreSie gospodar-

stwa rodzinnego. I

Nie dotyczy rad nadzorczych spółdzie|ni mieszkaniowych' 
1

Bo] anoW, 29 'aĄ.2ao9
(miejscowość' data)

O www.signform pl Sp. z o o effaiLr BoK@signform pl tel/fax (O'22) 626 9295 (A'22) 626 9297
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