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śwloczenle MAJĄTKowE
radnego gminy

Uwaga:
'l. osoba 6kładająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą starannego i

zupełnego Wypełnienia każdej z rubryk.
2. Jeżeli po3zczególne rubryki nie znajduią w konkretnym prżypadk! zastosowania, na|eży

wpisać ,,nie dotyczy".
3. osoba §kładająca ośWiadczenie obowiązana jest określić pźynależność poszczególnych

składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku
objętego małżeńską wspólnością majątkową.

4. oświadczenie o słanie majątkowym dotyczy majątku w kraiu iza granicą.
5. oświadczenie o stanie majątkowym obejńuje również wierźytelności pieniężne.
6. W części A oświadczenia zawańe są informacje jawne, w części B zaś informacie nieiawne

dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia
nieruchomości.

czĘść A

Ja niżej podpisany(a),.,,..,,,,lwona Magdalena Popieluch, Wróblew§ka
(nr ona inaasko o6ż nażWisko rodowe)

-,,.,,,UĘąd Gminy i Miasta w Rychwale ,

lnspektor ds. zamówień publicznych, inwestycji i funduszy unłnych,.,,,,,,,,, ,,,,,,,,.,,,.,,,,..,,,.,,,,,
(m ejsce zatludniei a stanowisko !b iunkćja)

po zapoznaniu się z plzepisami ustawy ż dnia 8 marca 1990 r, o sarnożądzie gminnym (Dz, U, z 2oo1
f, Nl 142, poz. 1591 oaz z 2a02 r, Nl23, poz, 220, ff 62, poz 558 Nr 113, poz,984, N. 153, poż.
1271 i Nr 214 poż, 1806), zgodnie z ań_ 24h tą lstawy ośWiadczam, że posiadarn Wchodzące W
skład rnałżeńskiejWspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

l.
Zasoby pienjężne:
- środk] pieniężne zgromadzone W WalUcie polskiej:,,3 000 tys. zł Wspóiwłasność,,

- środki pienięźne zgromadzone W Walucie obcej:,,,nie dotyczy

papieryWańościowe:,,,,.,,,, nie dotyczy,,,.,..,.,,.,,,,, na nie dotyczy

Dom o powierzchni: -,,106 m', o Wańoścj:,25o tys, zł,

tytuł prawny: .,,,współWhsność.

2. Mieszkanie o powieżchni: ,, nie dotyczy. m', o Wańości: ,,.,,,,, nie dotyczy,,

tytuł Prawny: ,,,, ,,, nie dotyczy,,,,,,,

3, Gospodaastwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: ,,,..,,,, nie dotycży,.,,,,,, powieżchnia:...,, nie dotyczy

o Wadościj ,,,,. nie dotycży

ll.
1.

rodżaj zabudowy:,,,,,,,, nie dotycży



tytuł prawny: ,,.,,,.,,,,,,,, nie dotyczy.,

z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) W roku ub]egłym pżychód i dochód W wysokości: ,,., nie dotyczy,,,,,

4, lnne nieruchomości:

powieżchnia: ,,,działka, na której 6toi doń i budynek gospodarczy ż garażem, 0,36 ha.,,,..,,,,,,.

MUł prawry:,,, współwłasność,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

powierzchnia: ,,,budynek gospodarczy ź garażem 60 m2

iyrJł plawly ,, ,współwłasnoŚĆ,,, ,,,,,,,, ,,,

lll.
1, Posiadam ldziały W spółkach hand]owych z udziałem gminnych osób prawnych lub

pżeds]ębiorcóW, W których uczestniczątakie osoby - należy podać liczbę i emitenta UdziałóW:

,,,,..,,.-,,,,, nie dotyczy..,,,..,,,

udziały te sianowiąpakiet Większy niż 10 % udziałóW W spółce:

,,,,,,.,,,,,,,. nie dotycży,,

z tego !^ułu osiągnąłem(ęłam) W roku ubiegłym dochód W Wysokości:

nie dotyczy,,,,,,,,,,,.,,,.,,

2, Posiadam udziały W ]nnych spótkach handlowych - należy podać l]czbę iem]tenla ldziałóW: ,,,,.,

,,.,,,..,,,., nie dotyczy,,,, ,,,,,,,,..,,.,, .,, :

Z tego tyt!łu osiągnąłem(ęłam) W roku ubiegłym dochód W Wysokości:

,,,,.,,,,, nie dotyczy,,.,,,.

1, Posjadam akcje W spółkach handlowych z udzlalem gminnych osób prawnych llb
przedsiębiolcóW, W których ucześtniczątakie osoby - należy podać licżbę i emitenta akcji:

,, nie dotyczy,,,,,,,,, ,,, ,

akcje te stanoWią pakiet Większy n]ż 10 % akcjiW spółce: ,..,.,,, nie dotyczy..,..,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,..,,

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku !b]egłyrn dochód W wysokości: .,, nie dotycry,,,,,,,,.,,,.

2, Posiadam akcje W innych spółkach hand|owych - należy podać liczbę i emitenta akc]j, ,,,, ,,, ,,

,,, ,,, ,,,,,,, nie dotyczy ... .............

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) W roku ubiegłyrn dochód w Wysokościi ,,,. nie dotyczy,,.,,,..,,,,.

ę^



Nabyłeńlam) (nabył mój rnałżonek, z Wyłączeniem m]enia pżynależnego dojego majątku odrębnego)
od, skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednosiki ŚamoŹąou tjrytorialnego icń
zWiąZkóW |Ub od komlna]nej osoby prawnej następujące mienje, które podlógało z'byciu w-drodze
pĘetalgu - naleźy podać opis ń;enja idatę nabycia, od kogo: ,.,.,,,,, nie dotyczr,,,,.,,,

Vl.
1, Prowadżę działalność gospoda.czą (naleźy podać formę prawną i pżedmiot działalności): ,,,,,,,,,..,

,, nie dotyczy,,,,,

_ Wspólnie z innymi osobami ,.,,.. nie dotycży,

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) W roku ubiegłym pżychód i dochód W wysokości: , nie dotyczy,,,.,

2, aa73lza]n. działa nością gospodarczą lub jeslem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej
działalności (nalezy podać formę p€Wną i pżedmiot dżjałalności):,,,.,,,,..,,,,,,,,,,,,,...,

,,,,,,, nie dotyczy ,

- Wspólnie z innymi osobarni ,., nie dotyczy,,,,,

_ _.. 
Z tego tytułU osiągnąłem(ęłam) W roku ubiegłym dochód W Wysokości ,,

Vll.

W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółkj): .,,,,., nie dotyczy

- jestem członkiem zarządu (od kiedy): ,,,,,,,,,,,..,,,. nie dotyczy

_ jestem członkiem rady nadzoaczej (od kiedy): ,,,,.,,,., nie clotyczy..,

vlll.
lnne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej dzjałalności zarobkową ]ub zajęć, z podaniem

kwot uzyskiwanych z każdego tytułu:
- Urząd Gminy i Miasta W Rychwale dochód ża2o14 l, - 46 493,23 zł
- Prż€dsiębior§two Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rychwale
dochód w 2014 r.- 800,00 zł,

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ,..,,..,,,.... nie dotycży

ż tego tytułu osiągnąłem(ęłam) W roku Ubiegłym dochód W Wysokości

lx.

składniki mienia ruchomego o Wańości powyżej 1o,oo0 zł (W pżypadku pojazdóW mechanicznych

na]ezy pooac rra.kę model , lok p.ooukcji) ,

,,.AuDl A4 1998 r. - wańość 6 000 tys. zł _ małżeńska wspólnoła majątkowa,.,,..,,,,,,,,



x.

Zobowiąania pieniężne o Wańości powyźej 10.000 zł, W tym zaciągnięte kredyty i pożycżki oraz
Warunki, na jakich zostały udzielone (Wobec kogo, W związku zjakim zdażeniem, W jakiej Wysokości)]

,,,... Kredyt hipoteczny na budowę dom! Bank Pekao s.A zaci€nięty w 2011 r. w kwocie
tys. zł, okre§ kredytowania do 30.07.203,1 .. oplocentowanie - 5,57%, do spłaty pozostało
tys. zł

czĘŚc B
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Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na
za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara

podstawie ań. 233 § 1
pozbawienia woInoŚci.

Kodeksu kamego

Gfodziec, 27 .04.2015 l.


