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wójta, zastępcy wójta, sekretaża gminy, skarbnika sminy, !!el9!!!i!ąicc_q9§1!jjrg3!!zą9yj!9i
g!!i!y, osoby zarządzającej i członka organu zarżądzającego gminną osobą prawną

oraż osoby wydającej decyzje adninistracyjne w imieniu wójta'

Grodziec, dnia 27.04.2015 l.
(miejscowość)

1.

2.

Uwaga:

osoba składająca ośWiadczenie obowiążana jest do zgodnego z prawdą, starannego i

zupełnego wypełnienia każdej z rubryk.
Jeżeli poszczególne rubryki nie źnajdują w konkretnym przypadku zasto§owenie,
należy wpisać "ńie dotyczy".

3. osoba składająca ośWiadczenie obowiążana jest określić przynależność
poszcźególnych składnikóW majątkowych, dochodóW i zobowiązań do majątku
odrębnego i majątku objętego maĘeńską Wspólnością majątkową

4. ośWiadcżeni€ majątkowe dotyczy majątku W kraju i za granicą.
5. oświadczenie majątkowe obejmUje róWnież Wierżytelności pieniężne,
6. W części A ośWiadczenia zawańe są informacje jawne, w części B zaś informacje

niejawne dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca
położenia nieruchomości.

czĘśó A

Ja, niźeipodpisany(a)

Kata].zyna GloEala, nazwi§ko lodowe saPikowśka

urodzony(a)

(imiona nazwisko oraz nazwrsko rodowe)

2Ą-o1-a965 !, w crodźcu

BiblióŁeka Publicżna cródżieć - kierownik

(miejsce zairudnien a stanowjsko lub funkcja)

po zapoznaniu sę z pżep]sami usiawy z dnia 21 sielpria 1997 l, o ograncżen u prowadżenia
działalności gospodarcze] przez osoby pelniące funkcje publicżne (Dz U, Nr 106, poz. 679, z
1998 l, Nl 113,poz.715 Nr162,poz, 1126,z1999 r Nr49,poz 483, z 2000 r, Nl 26, poz,

306 aaz z 2oo2 r, Nl 113, poz, 984 Nr 214, poz, 1806) olaz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

sarnorządze gm nnym (Dz U,z21ul.Nl 142.paz 1591 alaz z21a2f. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz 558,Nr113,poz.984 Nr153, paz. 1271 iNl214, poz. 1806), zgodnie z ań, 24h tejustawy
ośWiadczam, że posiadan] Wchodzące W skład małźeńsk]ej Wspó nośc mająlkowej lub

stanowiące mój rnająiek odrębny:



l,

Zasoby pieniężne:

- środki pieniężne żgromadzone W Walucie po]Skiej: 39966,53
- ślodki pjenięźne żgromadzone W Walucie obcej nie dotyczy

rodzaj gospodarsbra

PLN

- papiery Wartościowe: nie dotyczy, ,, ..,,,

n|e dotyczy

,,,,,, na kwotę
ll,

1, Dom o powierzchni: 100 m2 owańośc: 8o.oo0 PLN tytuł plawny: ,,,,,WspółWłasność
maźeńska

2, l\,4ieszkanie o powierzchni nie clotyczy ,,,,, m2, o wartości:
nie dotyczy tytuł prawny: nie dotyczy, .,.,

3, Gospodarstwo rolnej

Współwłasności nie zabudowanej nie.uchomości

powierzchnia 1,3500 ha + l/3 części
rolnej o powierzchni łącznej 19,3700 ha

o Wadości: 14.000,00 zł + 100,000,oo zł.

rodzaj zabUdowy: dom mieszkalny, budynek inwentarski , garaź, budynek go§podarczy,

tytul prawny: WspółWłasność małżeńska 1,35oo ha ,

współwłaściciel 1/3 części nie zabudowanej nieruchomości rolnej o
powie.zchni łącżnej 'l9,37oo ha (darowizna prżekazana aktem notarialnym)

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) W loku lb]eglym przychód dochód w Wysokości: przychód
-26.012,32 PLN (W tym dopłaty ze środkóW Unii Europejskiej - 7.513,46 PLN)

Dochód ,10,000,00 PLN
4. lnne n]eruchomości:

powierżchn]a działka budowlana - 0,0776 ha. budynek inwentarski_ 130 m2, garaż -30 m2,

:ogólnololne

budynek gospodarczy- 32 ń2, wieźa- 45 m2,

o Wartości: 30.000 PLN, 50.000 PLN.
tytu] ptawny: WspółWłasność małżeńska

10.000 PLN, 30.000 PLN. 8.000 PLN

lIl,
Posiadam udzały W spółkach hard oWych _ 1a ez), pooac lcżbę ' em lenla Jdz,ałóW
nie posjadam

udziały te stan owią pak]et Wręksży n iz 1 o% UdziałóW W spółce]

Z tego lytułu osiągnąłenr(ęłam) W roku ubiegłym dochód W Wysokośc]

P



nie osiągnęłam

Posiadam akcje W spółkach hand owych - naleźy podać |jczbę i emltenta akcj:

Z iego tyiułu osiągnąłem(ęłam) W roku ubiegłyrn dochód W Wysokości:

nie dotycźy

Nabyłem(am) (nabył nrój małżonek, z Wyłączenjern m]ena pęyna|eżnego do jego majątku

odrębneqo)

od skarbu Pańshła, innej państwowej osoby p€Wnei, jednostek samorządu terytoria nego ]ch

związkóW 1ub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które pod egało zbyciu W dró,lze

nie dotyczy

przetalgu - na|eży podać op s mienia l datę nabycia, od kogo] ....,,,......

- osobiście

nie dotyczy .,.,, ,,

WśpóLnie z ]nnymi osobami . . ,, .,, ,

nie dotyczy,,,, .,. ,,

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) W roku ub egłym przychód i dochód W Wysokości] ", """,

akcje ie stanow ą pakiet W]ększy niż 10% akcjiW spółce:

nie dotyczy
2. zażądzań działalnością gospodarczą lu

działa ności
b jestem pżedstawicieem, pełnornocnikjem takiej

(należy podać formę prawną i przedmiot dzia]a]ności)] . ,,..,,,, ,.,. "",

nie dotyczy

Z tego tytułu os ągnąłem(ęłam) W roku ubiegłyrn dochód W Wysokości:

nie zalządzam .

- wspólnie z innymj osobam] ,,,.,,, , ,.,, ..,,, ,,,,.

nie zarządzam ---

nie nabyłam ,.,,,,,...

I P-owad/ę oziara nos( gospooalcżąŻ lTdlely pooać folrę p,awna' oźeon-iot o/lałalrośc')

nie dotvczv,,,....,,,.,..,.

nie dotyczy,,,

Vll,

1, W spókach handlo\łrych (nazwa s]edziba spółk): nie dotyczy



- jestem cżłonkiem żarządu (od kiedy): niejestem

- jesiem członkem rady nadzorczej (od kiedy): niejestem

-jesiem członkiem komisji rewizy]nej (od kiedy): niejestem

Z tego tytułU osiągnąłem(ęłam) W roku L]biegłym dochód W Wysokości: nie dotyczy ,,....

2, W społdzielniach: nie dotyczy

- iestem członkiem zarżądu (od kiedy)] niejestem

- jestem człJnkiem rady nadzolczej3 (od kiedy): nie jestem .,,,...,,,,,.,,,,,,

- jestem członkiem komjsji rewizyjnej (od kiedy): nie jeśtem

Zlegotytułuosiągnąłem(ęłam)WrokuubiegłymdochódWWrysokości]niedolyczy...................,........

3, Wfundacjach prowadzących działalność gospodarczą nie dotyczy

- jestem członkiem zarządu (od kiedy): niejestem

-jesiem członkjem rady nadzorczej (od kiedy)i.niejestem

- jesiem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie jestem

Z iego tytułu osiągnąłem(ęłam) W roku ubiegłym dochód W Wysokości] nie dotycży ,,,.,,,..,,,.,,,,.,,,..,.,,.,.,,,



Vlll.
lnne dochodv osiągane z tlułu zatrudnienia lub innej działalności żarobkowej |ub Zajęć z

podaniem kwot Lrżyskiwanych z kaźdego lytułu:

Wynagrodzenie za lok2014 - 52.201,17 PLN brutto

Inne źródla - 565,17 PLN brutto

sprzedaż samochodu osobowego Volvo s80 - 1999 rok - 8500,00 PLN

lx.
składniki mienia ruchomego o Wa ości powyźej 10000 złotych (W pżypadku pojażdóW

mechanicznych należy podać markę, mode| j rok produkcjj): ,..,,,,,,,,,,,,,,.

samochód osobowy - citroen c4 Picasso,2008 rok prodllkcji.
ciągnik rohiczy t]Rsus c 330 - l982 lok ,,,, ,,,,

x.
zobowiązal,ia

oraz warunki,

wysokoŚci): ,,

pieniężne o Wańości powyżej 10,000 złotych, W tym zaciągnięte kredyty i pożyczki

na jakich zostały udzielone (Wobec kogo, W związku z jakim zdażeniem, W jak|ej

nie dotyczy



I

l
l

Powyźsze ośWiadczenie składam śWiadomy(a), iż na podstawie ad, 233 § 1 Kodeksu karnego za
podanje nieprawdy lub zaiajenie plawdy grozi kala pozbaw enia wolności,

Grodziec, 27 kwietnia 20'15 r.
(miejscowość, data)

r 
N ewlaściwe skreślć,

' Nje dotyczy działalności Wytwórcżej W rolnicnvie W zakrcsie plodukcji roślinnej i zwierzęcej, W fom]e i

, gospodarciwarodzinnego,
' Nie doiyczy rad nadzorcżych spółdżie n i nr ieszkaniowych,

(podpis)


