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OSWIADCZENIE MAJl\ ZA ROK 2~~~_ JUl: 

W~nt;t, 2)-2/E .)_:
w6jta, zastwcy w6jta, sekretarza gminy, skarbni gminr,KieroWnilajedno~tki 

organizacyjnej gminy, osoby zar~dzajClcej i czlon~"tttlntdzdjlttego 
gminnCl osobCl prawnCl oraz osoby wydajClcej decyzje administracyjne w imieniu 

w6jta [11 

Bytnica, 28.04.2017r. 
( miejscowosc) (dola) 

UWAGA: 
1. 	 05000 skladajqca oswiadczenie obowlqzana jest do zgodnego z prawd<t, starannego i zllpclnego wypelnienia 

kaidej z rubryk. 
2. 	 Je:i:eli poszczegolne rubryki nie znajdujq w konkretnym prLYpadku zastosowania, nalezy wpisac "nie dotyczy". 
3. 	 Osooo skladajqca oswiadczenie obowiqzana jest okreslic przynale:irosc poszczeg6lnych skladnikow 

majqtkowyeh, dochodow i zobowiqzan do maj"tku odr~bnego i maj<ttku obj~tego maltensk" wspolnoSci" 
maj'ltkow". 

4. 	 OSwiadczenie majqtkowe dotyczy majqtku w kraju i za granieq. 
5. 	 Oswiadczenie maj<tlkowe obejmuje rowniez wierzytelnoSci pieni~ne. 
6. 	 W cl~d A oswiadclenia lawarte 5'1 informacje jawoe, w c~Sci B zas informacje nlejawne dotyczqce adresll 

zamieszkania skladaj"cega aswiadczenie araz miejsca palotenla nieruchamosd. 

CZ~SCA 

Ja, nizej podpisany(a), Lucyna Druchlitiska, nazwisko rodowe Towpik 
(imiona i nazwisko araz nazwiska rodowe) 

urodzony(a) 10.11.1983r. w KroSnie Odrzatiskim 

OSrodek Pomocy Spoleczoej w Bytnicy, Bytnica 130, 66-630 Bytnica - stanowisko referent 
ds. Swiadczeti rodzinnych i funduszu alimentacyjnego 

(miejsce zatrudnienia, staDowisko lub funkcja) 

po zapoznaniu sir: z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. a ograniczeniu prowadzenia dzialalnosci 

gospodarczej przez osoby pelniitce funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, paz. 679, z 1998 r. Nr 113, poz, 715 i 

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

214, paz. 1806) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. a samorzitdzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, paz. 

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

1806), zgodnie z art, 24h tej ustawy oswiadczam, ze posiadam wchodzitce w sklad malienskiej wspolnosci 

majittkowej lub stanm"iitce moj majittek odr~bny: 

I. Zasoby pieni~:ine: 
srodki pieni~:ine zgromadzone w walucie polskiej: 2819,42 zJ 
srodki pieni~zne zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy 
papiery wartosciowe: nie dotyczy 

........................................................ na kwot~: ............................................ 




II. 
t. 	 Dom °powierzchni: nie dotyczy m2. 0 waltosci: .................. tytul prawny: .............. . 

2. 	 Mieszkanie 0 powierzchni: 64,07 m2. 0 wartosci: 130000 zI tytul prawy: malienska 

wspOlwlasnosc majlltkowa (akt notarialny) 
3. 	 Gospodarstwo rolne: rodzaj gospodarstwa: nie dotyczy, powierzchnia: ................. 


o wartosci: ....................................... rodzaj zabudowy: ..................................... 
tytul prawny: ............................................................................................... . 
Z tego tytulu osiqgn¥em(~am) w roku ubieglym przychOd i dochOd w wysokosci: nie dotyczy 

4. 	 lone nieruchomosci: powierzchnia: nie dotyczy 
o wartosci: ................................................................................................. .. 


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

III. 
Posiadam udzialy w sp6lkach handlowych - nalei.y podac liczb~ i emitenta udzial6w: nie dotyczy 

udzialy te stanowi'l pakiet wi~kszy nii. 10% udzialow w spoke: nie dotyczy 

Z tego tytUlu osi'lgnqlem(~am) w roku ubieglym dochod w wysokosci: nie dotyczy 

IV. 

Posiadam akcje w spolkach handlowych - nalei:y podac liczb~ i emitenta akcji: nie dotyczy 


akcje te stanowi'l pakiet wi~kszy nii: 10% akcji w spoke: nie dotyczy 

Z tego tytulu osi'lgnqlem(~am) w roku ubieglym dochOd w wysokosci: nie dotyczy 
V. 
Nabylem(am) (nabyl moj mali:onek, z wyl'lczeniem mienia przynalei:nego do jego maj'ltku 
odr~bnego) od Skarbu Paiistwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorz'ldu 
terytorialnego, ich zwiqzkow lub od komunalnej osoby prawnej nast~puj'lce mienie, ktore 

podlegalo zbyciu w drodze przetargu - nalezy podac opis mienia i dat~ nabycia, od kogo: nie 
dotyczy 



VI. 
1. Prowadz~ dzialalnosc gospodarCZql21 (nalezy podac fonn~ prawnit i przedmiot dzialalnosci): 

nie dotyczy 
osobisde: 

wspolnie z innymi osobami 

Z tego tytulu osiqgnqIemC ~lam) w roku ubieglym przychOd i doch6d w wysokosci: nie dotyczy 
2. Zarzqdzam dzialalnosciq gospodarczq lub jestem przedstawidelem, pelnomocnikiem takiej 

dzialalnoSci (nalezy poda!" form~ prawn,! i przedmiot dzia!alnosci): nie dotyczy 
osobisde 

wsp61nie z innymi osobami nie dotyczy 
Z tego tytulu osiqgnqIem( ~lam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: nie dotyczy 

VII. 
1. W sp61kach handlowych (nazwa, sledziba sp6!ki): nie dotyczy 

jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy): 

jestem czlonkiem rady nadzorczej (ad kiedy): 

jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (ad kiedy) 

Z tego tytulu osiqgnqIem( ~am) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: ............................. .. 


2. W spoldzielniach: nie dotyczy 

jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy): 

......................................... .....................................................................,
~ 

jestem czlonkiem rady nadzorczej l31(od kiedy): 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 0 •••••••••••• , ........... } ............................................................................ 


jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): 

Z tego tytulu osiqgnqIem(~am) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: ............................. . 


3. W fundacjach prowadzqcych dzialalnosc gospodarczq: nie dotyczy 



.................................................... ...................... ......................................, ..
~ ~ 

jestem czlonkiem zafZ'Idu (od kiedy): .............................................................. . 


jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): 

jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): 

Z tego tymlu osi'lgnqlem(~am) w roku ubieglym dochOd w wysokosci: ............................. . 


VIII. lone dochody osi'lgane z tytu}u zatrudnienia lub innej dzialalnosci zarobkowej lub zaj~c, z 
podaniem kwot uzyskiwanych z kazdego tytu}u: 

37 278,63 z tytulu zatrudnienia na podstawie umowy 0 pract; w Osrodku Pomocy Spolecznej 

wBytnicy 
1 522,46 zI umowa zlecenie - Osrodek Pomocy SpoIecznej w Bytnicy 

IX. Skladniki mienia ruchomego 0 wartosci powyzej 10000 zlotych (w przypadku pojazd6w 
mechanicznych naleiy podac mark~, model i rok produkcji): nil' dotyczy 

X. Zobowiqzania pieni~ne 0 wartosci powyzej 10 000 zlotych, w tym zaci'lgni~te kredyty i 
pozyczki oraz warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z jakim zdarzeniem, w 

jakiej wysokosci): 

Zobowictzanie na dzien 3l.12.2016r. wobec banku BGZ BNP Paribas S.A. w wysokosd 

29 325,18 zl- kredyt gotowkowy na cell' remontowe. 



CZI;;SC B 

Adres zamieszkania osoby sldadajqcej oswiadczenie: 
Krosno Odrzanskie 

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


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


Powyisze oswiadczenie sldadam swiadomy(a), Ii: na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego za 
podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnoaei . 

Bytnica, 28-04-2017r. ........([).~.~.~~.~':':......vtljf 11$1. 


(miejscowosc. data) (podpis) V 
[1] Niewlasciwe skreslic. 

[21 Nie dotyczy dzialalnoSci wytworczej w rolnictwie w zakresie produkcji rosJinnej i zwierz~cej. w formie i 

zakresie gospodarstwa rodzinnego. 

[3] Nie dotyczy rad nadzorczych sp6k\zielni mieszkaniowych. 
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