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SWIADCZENIE MAJATKOWE
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wojt^V^asJfjpcy wojtajiseTfretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy,
Godz osoby zarzadzajacej i cztonka organu zarzadzajacego gminna osobij prawna.

oraz osoby wydajacej decyzje administracyjne w imieniu vvojta1

k(f

Ciecierzyn, dnia 31,08.2016 r.
(miejscowosc)

Uwaga:
1. Osoba skladaj^ca oswiadczenie obowiazana jest do zgodnego z prawda^ starannego i zupelnego wypetnienia

kazdej z rubryk.
2. Jezeli poszczegolne rubryki nie znajdujq w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy wpisac

„nie dotvczy".

3. Osoba skladajqca oswiadczenie obowiazana jest okreslic przynaleznosc poszczegolnych skladnikow
majalkowych, dochodow i zobowi^zan do majatku osobistego i majaticu objetego malzenska^ wspolnoscia^
maj^tkowa..

4. Oswiadczenie majatkowe dotyczy majatku w kraju i za granica.
5. Oswiadczenie majatkowe obejmuje rowniez wierzytelnosci pieniezne.
6. W czesci A oswiadczenia zawarte sq informacje jawne, w czesci B zas informacje niejawne dotycz^ce

adresu zamieszkania skladaj^cego oswiadczenie oraz miejsca polozenia nieruchomosci.

CZI^SC A

Ja, nizej podpisany(a), Barbara Elzbieta Fi3 wska, Slotwiriska
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) 28.05.1959 r. w Lublinie

Zespol Placowek Oswiatowych w Dysie - Dyrektor

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu si? z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia
dzialalnosci gospodarczej przez osoby pelniqce funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz. 679
z pozn. zm.) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z pozn. zm.), zgodnie z art. 24 h tej ustawy oswiadczam, ze posiadam wchodz^ce w sklad
malzenskiej wspolnosci majatkowej lub stanowiqce majatek osobisty:

I.

Zasoby pieniezne:
- srodki pieniezne zgromadzone w walucie polskiej:

25.000 zl

- srodki pieniezne zgromadzone w walucie obcej:

.nie dotyczy



papiery wartosciowe:
nie dotyczy

nakwote

II.
1. Dom opowierzchni: 250 m2, owartosci: 800.000 tytul prawny: wspoiwlasaciel

2. Mieszkanie opowierzchni: 60 m2, owartoSci: 250.000 tytul prawny: Vi -wspolwlasciciel

3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: rolne powierzchnia:.... 5,91ha
o wartosci:

rodzaj zabudowy:
tytul prawny: wspolwlasciciel
Ztego tytuhi osiajmajem(elam) wroku ubieglym przychod i dochod wwysokosci: 9. 000 zi

4. Inne nieruchomosci:

x powierzchnia: niedotyczy
o wartosci: nie dotyczy
tytul prawny: nie dotyczy

III.
Posiadam udzialy w spotkach handlowych - nalezy podac liczb? i emitenta udzialow:
niedotyczy -,

udzialy te stanowi^ pakiet wiekszy niz 10 %udzialow w spolce: .nie
dotyczy

Ztego tytuhi osi^gnatem (elam) wroku ubieglym dochod wwysokosci: nie dotyczy.

IV. .. *
Posiadam akcje wspolkach handlowych - nalezy podac liczbe i emitenta akcji:
nie

dotyczy
akcje te stanowia, pakiet wiekszy niz 10 %akcji wsp61ce: nie dotyczy

Ztego tytuhi osi4gnatem(elam) wroku ubieglym dochod wwysokosci: nie dotyczy....

#

V.
Nabylem(am) (nabyl moj matzonek, zwyl^czeniem mienia przynaleznego do jego majatiai odrebnego)
od Skarbu, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek s-onorzadu terytorialnego, ich zwiazkow lub od
komunalnej osoby prawnej nastepuja.ce mienie, ktore podlegalo zbyciu wdrodze przetargu - nalezy
podac opis mienia i date nabycia, od kogo: me dotyczy

VI.



1. Prowadze dzialalnosc gospodarcza2 (nalezy podac forme prawny i przedmiot dzialalnosci):
nie dotyczy
- osobiscienie dotyczy
- wspolnie z innymi osobami nie dotyczy
Z tego tytuhi osi^gn^lem(elam) w roku ubieglym przychod i dochod w wysokosci: nie dotyczy.

2. Zarzadzam dzialalnoscia gospodarcza lub jestem przedstawicielem, pelnomocnikiem takiej
dzialalnosci (nalezy podac forme prawna. i przedmiot dzialalnosci:): nie
dotyczy
- osobiscie .nie dotyczy
- wspolnie z innymi osobami nie dotyczy
Z tego tytuiu osi4gnatem(elam) wroku ubieglym dochod w wysokosci: nie dotyczy

VII.

1. W spolkach handlowych (nazwa. siedziba spo^ki): .nie dotyczy

- jestem czlonkiem zarzadu (od kiedy): nie dotyczy
- jestemczlonkiem radynadzorczej (od kiedy): niedotyczy
- jestemczlonkiem komisji rewizyjnej (odkiedy): nie dotyczy
Z tego tytuiu osi£}gnatem(elam) w roku ubieglym doc'iod w wysokosci: nie dotyczy.

2. W spoldzielniach: nie dotyczy
- jestem czlonkiem zarzadu (od kiedy): nie dotyczy
- jestem czlonkiem rady nadzorczej3 (od kiedy): .nie dotyczy
- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy
Ztego tytuiu osi^gn^lem(elam) wroku ubieglym dochod wwysokosci: nie dotyczy.

3. Wfundacjach prowadzacych dzialalnobc gospodarcza .nie
dotyczy
- jestem czlonkiem zarzadu (od kiedy): nie dotyczy
- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): nip. dotyczy
- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy .
Ztego tytuiu osi^gnalem(elam) wroku ubieglym dochod wwysokosci: nie dotyczy..

VIII. , , . . , .
Inne dochody osiagane z tytuiu zatrudnienia lub innej dzialalnosci zarobkowej lub zajec, z podamem
kwot uzyskiwanych z kazdego tytuiu: zatrudnienie wZespole Placowek Oswiatowych wDysie,
dochod brutto wyniosl: .. SMiA £.,SQ ^f-

IX.




