
;f- , <'lny IN iJr~n\cy 'I 

OSWlADCZENlE Jff'wt;~>'/~lEJ 
wojta, zast~pcy wojta, sekretarza gminy, Ska~Jika"gili'in:y;·t{fei;ow·iiika jednostki 

organizacyjnej gminy, osoby zarzlldzajllcej i czlonka organu zarzffdzajllcego 
gminnll osobff prawnff oraz osoby wydajllcej decyzje administracyjne w imieniu 

wojta IIJ 

Bytnica	........................... 28.04.2017r............. 
(miejscowosc) (dnia) 

UWAGA: 
1. 	 Osoba skladaj,!ca oswiadczenie obowi,!,ana jest do zgodnego z prawd", slarannego i zupelnego wypelnienia 

kazdej z rubryk. 
2. 	 Jezeli poszczegolne rubryki nie znajduj,! w konkrctnym przypadku zastosowania, naJet)' wpisac "nie dotyczy". 
3. 	 Osoba skladaj,!ca oswiadczenic obowi,!,ana jest okreslic przynaJetoosc poszczeg6Jnych skladnikow 

maWkowyeh, doehodow i zobowi,!,an do mai'!tku odr~bnego ; maj4tku obj~tego malzens4 wsp6lnosci" 
maj'!tkow'!. 

4. 	 Oswiadezenie maj'!tkowe dotyczy ma.i'!tku w kraju ; za gran;e'!. 
5. 	 Oswiadezenie maj'!tkowe obejmuje rownie;; wierZ)1eJnosci pieni~toe. 
6. 	 W ez~s-ei A os-wiadezenia zawarte s,! infonnaeje .iawoe, w eZ~Sci B zas infonnacje niejawne dotycZ'!ce adresu 

z.amieszkania skladaj,!eego oswiadezenie oraz miejsea polo;;enia nieruchomosci. 

CZF;SCA 

Ja, nizej podpisany(a), ...............Sabina Karpinska (Zielinska) ..................................... .. 


(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodov,.'e) 

urodzony(a) 07 wrzesnia 1984 r......................... w Krosnie Odrz..................... . 


Osrodek Pornocy Spolecznej w Bytnicy Bytnica 130 ..................................... 

stanowisko: pracownik socjalny ................................................................ .. 
(miejsce l.atrudnienia, stanowisko Jub funkcja) 

po zapoznaniu sic:> z przepisami ustawy z dni. 21 sierpnia 1997 r. 0 ograniczeniu prowadzenia dzialalnos.ci 

gospoclarczej przez osoby pelniljce funkcje pubJiczne (Oz. U. Nr 106, pOZ. 679, z 1998 r. Nr 113, poz. 715 i 

Nr 162, poz. 1126, Z 1999 r. Nr 49, poz. 483, z 2000 r. Nr 26, poz. 306 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 

214, poz. 1806) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorZljdzie gminnym (Oz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 

1591 oraz z 2002 r. Nr 23. poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, pOZ. 1271 i Nr 214, poz. 

1806), zgOOnie z art. 24h tej ustawy oSwiadczam, Ze posiadam wchOOZ'!ce w sklad malZenskiej wsp61noSci 

majl!;tkowej lub stanowillCC moj majljtek odrorbny: 

I. Zasoby pieni~zne: 
srodki pieniyZne zgromadzone w walucie polskiej: ......................................... . 


............................................. 3000z1 ........................................................ 


srodki pieniyZlle zgrornadzone w walucie obcej: 

...........................- bmk - ........................................................................ .. 


http:dzialalnos.ci


papiery wartosciowe: ................................................................................... 


...... ...... ............ ... - brak - ....................................................................... 


........................................................ na kwot<;: ............................................ 


II. 
I. Dom 0 powierzchni: .............. m2, 0 wartosci: .................. tytul prawny: .............. . 

2. Mieszkanie 0 powierzchni: ......... m2, 0 wartosci: .................. tytul prawny: ........... . 


3. Gospodarstwo rolne: rodzaj gospodarstwa: ........................ , powierzchnia: ........... . 


o wartosci: ....................................... rodzaj zabudowy: .................................... . 


tytul prawny: ............................................................................................... . 

Z tego tytulu osi!)gn!)lem( <;lam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokosci: ............ . 


4. Inne nieruchomosci: powierzchnia: 

o wartosci: .................................................................................................. . 


tytul prawny: ............................................................................................... . 

III. 
Posiadam udzialy w sp6lkach handlowych - naleZy poda6 liczb<; i emitenta udzial6w: ............. . 


.............................. - brak - ....................................................................... . 


udzialy te stanowi!) pakiet wi<;kszy niz 10% udzial6w w sp6lce: ....................................... . 


Z tego tytulu osi!)gn!)lem( <;lam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: .............................. . 


IV. 
Posiadam akcje w sp6lkach handlowych - naleZy poda6 liczb<; i emitenta akcji: ...................... . 


akcje te stanowi!) pakiet wi<;kszy niz 10% akcji w sp6lce: ............................................... . 


Z tego tytulu osi!)gn!)lem( <;lam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: .............................. . 

V. 
Nabylem(am) (nabyl m6j malZonek, z wyl!)czeniem mienia przynaleznego do jego maj!)tku 
odr<;bnego) od Skarbu Paitstwa, innej paitstwowej osoby prawnej, jednostek samorz!)du 
terytorialnego, ich zwi!)Zk6w lub od komunalnej osoby prawnej nast<;puj!)ce mienie, kt6re 

podlegalo zbyciu w drodze przetargu - nalezy poda6 opis mienia i dat<; nabycia, od kogo: ........ . 

... .................. .................. ......... - brak - ........................................................... . 
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VI. 
1. Prowadz~ dzialalnosc gospodarcZll[2J (nalcZy podac form" prawnlj i przedmiot dziatalnosci): ........ . 

............................................. - brak - ........................................................... . 

osobiscie .. 

wsp61nie z innymi osobami 

Z lego tytuiu osi!!gn!!lem("lam) w roku ubieglym przychOd i doch6d w "''YsokoSci: ................ .. 

2. Za~zam dzialalnoScilf gospodarcz!! lub jestem przedstawicielem. peffiomocnikiem lakiej 


dzialalnoSci (naleZy podac fortll'i' prawn'! i przedmiot dziatalnosci): 


- osobiScie ................................................................................................... .. 


- wsp61nie z itmymi osobami ............................................................................. . 


Z lego tytuiu osilfgn(!lem( orlam) w roku ubieglym doch6d w"''Ysokosci: ............................. . 


VII. 
1. W sp61kach handlo",,),ch (nazwa, siedziba sp6tki): ..................... - brak - ...................... 


- jestem czlonkiem zarZlldu (od kiedy): .................................................................. .. 


- jeslem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): ......................................................... . 


jeslem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy) ...................................................... . 


Z lego tytuiu osilfgn(!lem( "lam) w roku ubieglym doch6d w"")'sokoSci: .............................. . 


2. W sp61dzielniach: 	........................................................................................... . 

jestem czlonkiem zarz!!du (od kiedy): 

..................... , .' ................................................... , ., ., .... , .............. , ..........., 

jestem czlonkiem rady nadzorczejPJ (od kiedy): 

................ ,., ......................................, 
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jestem czl:onkiem komisji rewizyjnej (ad kicdy): 

Z tego tytulu osiltgnlt£em(ylam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: ............................ .. 


3. W fundacjach prowadzltcych dzialalnosc gospodarcZlt: ............................................... . 


jestem czlonkiem zarZltdu (od kiedy): ................................................................ . 


jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): 

jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): 

Z tego tytulu osiltgnltlem(tr1am) w roku ubieglym doch6d w VI'Ysokosci: ............................ .. 


VIII. Inne dochody osiltgane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnoSci zarobkowej lub zajtrc, z 

podaniem kwot uzyskiwanych z katdego tytulu: .......................................................... . 

41 951.83 zl- Z t)'tulu zatrudnienia na podstawie umowy 0 practr w OPS Bytnica 

5360,00 zl- na podstawie umowy zlecenie w OPS Bytnica oraz GKRP A w Bytnicy 

IX. Skladniki mienia ruchomego 0 wartosci po",yzcj 10 000 zl:otych (w przypadku pojazd6w 

mechanicznych naleZy poda6 markll. model i rok produkcji): ................................................. .. 

................................................- brak- ........................................................... . 


•••••• ••• •••• •• • • •••••• • •• •• •••• •••• • ••••• •• • •• •••• •• • • • + •••••••••••••••••••••• , ••••••••••••••••••••••••• , ••••••••••• 
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X. Zobowi¥ania pieniyZne 0 wartosci pov,'j'zej 10000 ztotych, w tym zacillgniyte kred)1y i 
pozyczki oraz warunki, najakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwillZku zjakim zdarzeniem, w 

jakiej wysoko:ki): ................................................................................................ . 

................................................... - brak -..................................................... . 


CZF;SC B 

. ... .. .. ~ . zenie: 

Miejsce potozenia nieruchomosci W'j'mienionych w pUnkcie II cZySci A (adres): 

I. .................................................................................................................. 

2................................................................................................................. .. 


3.................................................................................................................. . 

4................................................................................................................. .. 


Pov,'j'zsze oswiadczenie skladam swiadomy(a), iz na podstawie art. 233 § I Kodeksu kamego za 

podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnosci. 

...3.&+J~.;.~( ... 2~:.9.~ ..W.~l«. ······· .. ··~·1:f}·~'?·k..... .. 

(miejscowosc. data) (podpis) 

II) N iewlasciwe skreslic. 

)2J N;e dotyczy dz;alalnoSci wytworczej w mlnietwie w zakres;e produkcji roslinnej ; zwierz9c"j, w formie i 

zakresie gospodarSlwa rodzinnego. 

13J Nit dotyczy rad nadzorczych spOldzielni mieszkaniowych. 
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