
,: 

,'!.I

gmrnną prawną

:

OSWtADCZENIE
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MAJĄTKo\ilE

Ei!y, skarbnika gminyn kierownika jednostki
by zarządzającej i członka organu zarządzającego
osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu

wójta tl1

Grodziec 7.042g]4L
(miejscowość) (dnia)

UWAGA:
1. Osoba składaiąca oświadczenie obowiązanajest do zgodnego z pralrĘ starannego i zupełnego wyPełnienia

każdej z rubryk,
2 . Jeżeli poszczególne rubryki nie majdują w konkretnym prrypadku zastosowania , na|eĘ wpisaĆ ,,nie dotyczy"

3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić prrynalężność poszczególnych składników
majątkowych, dochodów i zobowią.zń do majątku odębnego i rnajątku objętego małżeńskąwspÓlnoŚcią
mają&ową.

4. Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju iza grańcą.
5. Oświadczenie majątkowe obejmuje również wierz}telności pienięzne.
6. W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu

zamieszf<ania sHadającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomoŚci.

I a, niżej podpi sany(a),

CZĘSC A

Beata Katarzyna Nowicka . nazwisko rodowe Orkowska

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) 1ż.07.19ó7 roku w Grodźcu

Sekretarz Gminy ;IJrząd Gminy Grodziec, ul. Główna 17 ;62_580 Grodziec

(miejsce zatrudnienia, stanońsko lub funkcja)

po zapoznarliu się z przepisami ustawy z dnia2l sierpnia 1997 r. o ograniczeniu Prowadzenia działalnoŚci

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

Nr 162, poz. IIż6, z 1999 r.Nr 49, poz. 483, z2a00 r. Nr 26, poz. 306 ataz z2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr

2!4,poz.1806)orazustawy zdnia8marca 1990r. osamorządziegminnym(Dz. U zŻOaI r.Nr 142,Poz,

I59Iorazz2002r.Nr23, poz.220,Nr62,poz.558,Nr l13, poz.984,Nr 153, poz.I27I iNr214,Poz.

1806), zgodnie zatt.ż4htej ustawy oświadczarą ze posiadam wchodzące w skład małzeńskiej wsPÓlnoŚci

majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

Zasoby pieniężne:
środki pienięzne z1romadzone w walucie polskiej: - 3 326,59 ń
środki pienięzne zgromadzone w walucie obcej: - nie dotyczy

papiery wartoŚciowe: - nie dotyczy, na kwotę: - nie dotyczy
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II.
l. Dom o powierzchni: - l90m2, o wartości: - 150.000,00zł - tytuł prawny: - wspohnrłasność
2. Mieszkanie o powierzchni: - nie doĘczy m2, o lilartości: nie dotyczy;

- tytuł prawny: nie dotyczy
3. Gospodarstwo rolne: radzaj gospodarstwa: ogólnorolne , powierzchnia: 9,4293 ha - wartośó

1 10 000,00 zł
- rodzĄ zabudowy: dom mieszkalny, budynek gospodarczy-oborą budynek gospodarczy-

stodoła; tytuł prawny: - wspołwłasność małZeńska
Ztego tytufu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm przychód 26 000,00 zł i dochód w wysokości:
10 000,00 zł
4. Inne nieruchomości: powierzchnia:

- budynek gospodarczo inwentarski -obora - wartość 35 000,00 ź
- budynek gospodarczy * stodcła - wartość 35 000,00zł
tytuł prawny: - wspóhnrłasność małzeńska

ilI.
Posiadam udzińy w społkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta udziałów: - nie dotyczy

- udziały te stanowiąpakiet większy niż lUYo udziałów w społce: - nie dotyczy

Ztego Ąńułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód wwysokości: - nie dotyczy

Iv.
Posiadam akcje w spółkach handlowych - nalezy podać liczbę i emiterrta akcji: - nie doĘczy

- akcje te stanowią pakiet większy niż laYa akcji w społce: - nie dotyczy

Z tego tytufu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm dochod w wysokości: - nie dotyczy

Y.i
Nabyłem(am) (nabył mój małzonek, zwyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku

odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu

terytorialnego, ich zwią.zkow lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które
podlegało zbyciu w drodze przetatgu - należy podaó opis mienia i datę nabycią od kogo:

- nie dotyczy
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1. prornradzę działalność gospodarcr{l 1oul"zy podaó formę pralłnąi przedmiot działalności):

- nie dotyczy
osobiście - nie dotycry
wspólnie z innymi osobami - nie dotyczy

Z tegotytułu osiągnąłem(ęłam) vr roku ubiegĘm przychód i dochod w łvysokości:

- nie dotyczy
2_ Zarządzam działalnościągospodarcząlub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej

działalności (należy podac formę prawrrą i przedmiot działalności):

osobiście - nie dotyczy

wspólnie z innymi osobami - nie dotyczy

Z tegotynfu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochod w wysokości: _ nie dotyczy

vIL
1. W społkach handlowych (nazwą siedziba społki): - nie dotyczy

jestem członkiem zarządu (odkiedy): - nie dotyczy

jestem członkiem rady nadzorczej (odkiedy): - nie dotyczy

jestem członkiem komisji rewizyjnej (odkiedy) - nie doĘczy

z tegotytufu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochod w wysokości _ nie dotyczy

2. W społdzielniach: - nie dotyczy
jestem człoŃiem zarządu (odkiedy): - nie dotyczy

jestem człoŃiem rady nadzorczeji3] (odkiedy}: _ nie dotyczy

jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): - nie dotyczy l

Z tegotytufu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochod w wysokości: _ nie dotyczy

3. w fundacjach prowadzących działalność gospodarczą _ nie dotyczy

jestem człoŃiem zarządu (odkiedy): - nie doĘczy

jestem członkiem rady nadzorczej (odkiedy): - nie dotyczy

jestemczłoŃiemkomisjirewizyjnej(odkiedy):-niedotyczy
Ztegatytufu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm dochod w wysokości: _ nie daĘczy

vn1 Inne dochody osiągane z tytufu zatrudnienia lub innej działalnoŚci zarobkowej lvb zajęc, z

podaniem kwot uzyskiwanych zkńdego Ęłtułu,
_ wynagrod zenie zęstosunku pracy w Urzędzie Gminy.Grodziec _ 96 653,87 zł brutto

- inne źródła- 606,ż0 zł brutto

- dopłaty bezpośrednie dla rolnikow - 10 884,55 zł



DL Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 ńoĘch (w przypadku pojazdów

mechanicanych nalezy podaó markę, model i rok produkcji):

- FIAT SEICENTO 1,1 AKTUAL-rokprodukcji 2003;

X. Zobowiąz,aniapieniężne o wartości powyżej 10 000 ńotyca,wtym zasiryŃęte kred}ty i
wzycffioraz warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w zwią"zku z jakim zdarzeniem, w

jakiej wysokoś:i): - nie doĘczy

częŚĆ n

Powyższe oświadczenie składarr świadomy(a),iżnapodstawie art.233 § 1 Kodeksu kamego za

podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.

Grodzięg. dn.07 .04.201 4r.

(miejscowość, data)

[1] Niewłaściwe słreślić.
izi lłi" doĘczy działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, w formie i
zakresie gospodmstwa rodzinnego.

[3| Nie dotyczy rad nadzorczyń spółdzielni mieszkaniowych.
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