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wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki
organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarząrlzającego gminną

o§obą prawną
oraz o§oby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójtal

Józefifw, dnia 30.04.2019 r.

(miejscowośó)

Uwaga: ;

l,. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i
zupełnego wypełnienia każdej z rubryk.
2. Jężęli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowanian
należy wpisać 'lnie dotvczv".
3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych
składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku
objętego małżeńską wspólnością majątkową.
4. Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju iza granicą.
5. Oświadc zenie maj ątkowe obej muj e również wierzytelności pieniężne.
6. W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje
niejawne do§czące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca
położenia nieruchomości.
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Ja, niżej podpisany(a), Małgorzata Giełczyk Terlecka

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) 1 8.0 5. l 980 roku w Józefowie

Urzqd Miejski w Józefowie

Skarbnik

(mic.|sce zatrudnienia. stanowisko lub f uIlkc.ja)

I. po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 2l sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia
działalrrości gospodarczej przez osoby pełniące t-unkcje publiczne (Dz. U" z2017 r. poz. l393)
oraz ustawy z dnta 8 nrarca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz, |J. z2017 r. poz. 1875),
zgodnie z art, 24h tej ustawy oświadczam, ze posiadam wchod zące w skład małzeńskiej
wspólności majątkowej lub stanowiące moj majątek odrębny:

Zasoby pienięzne:

- Środki pienięzne zgtomadzone w walucie polskiej: l 1 "900,00 zł, własność wspolna ,



- środki pienięzne zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy. własność wspólna,

- papiery wartościowę: ARKA BZ WBK Zrównov,ażony- Fundusz Inwestycy.jny ()twarty na

kwotę: 4.180,00 zl, własność wspolna,

II.
1. Dom o powierzchni: ]00 m2, o wartości; 230 tys. złotych,,tytuł prawny: wspólu,łąsność

małzeńska,

2. Mieszkanie o powierzchni: 12,51 m2,wraz z mie.jscetn postrljoulym o łącznej waftośc|420

tys, złotych, tytuł prawny: wspóhułasnośc małżeńska,

3. Gospodarstwo rolne: nie dotyczy, rodzaj gospodarstwa,. nie dotyczy , powierzchnia: nie

dotyczy, o wartości: nie dolyczy

rodzaj zabudowy: nie dotyczy,
tytuł prawny: nie dolyczy,

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłarn) w roku ubiegłym przyclród i dochód w wysokości: nie doĘlczy,
4. Inne nieruchomości:

powierzchnia:

a) działka zabudowąna o powierzchni 0,]592 ha cJomem lnurowanym, oraz budynkiem

gospodarczym z garażem-powierzchnia zabudowy 66 m2, w tym garaż 50 m2 .

o wartości: 90 tys złotych ty,tuł prawny: wsprihllasność małzeńska.

b) nieruchomość niezabudowana o powierzchni 0,99 ha o wartości 3 tys. złotych,

wspóhuł as no ś ć mal ż e ń s ka.

III.
Posiadam udziały w społkach handlowych - nie dotyczy, nalezy podać liczbę i emitenta

udziałów: nie dotyczy

udziały te stanowią pakiet większy niZ 10oń udziałów w spółce: nie dotyczy,

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie clotyczy,

IV.
Posiadałam akcje w spółkach handlowych - należy podaó liczbę i emitenta akcji: nie dotyczy,

akcje te stanowią pakiet większy niż IUVo akcji w spółce: nie dotyczy,
Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokośęi: nie dotyczy.

v.
Nabyłem(am) (nabył mój mŃżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku
odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu
terytorialnego, ich związków, komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnego
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następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu - na|eży podać opis mienia i
datę nabycia. od kogo:nie dotyczy,

vI"

1 . Prowadzę działalność gospodarcząŻ (naleZy podać fbrmę prawną i przedmiot działalności):
nie dolyczy

- osobiście nie dotyczy,

- wspolnie z innymi osobami nie dotyczy,

Z tego tytułu osiągr' ąłern(ęłam) w roku ubiegłyrn przychod i dochod w wysokoś ci: nie dotyczy,

2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem pełnomocnikiem takiej
działalności
(nalezy podac fbrmę prawną i przedmiot działalności): nie dotyczy,

- osobiście nie dotyczy,

- wspólnie z innymi osobanri nie dotyczy,

Ztega tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy,

VII.
1. W społkach handlowych (nazwa, siedziba społki): nie dotyczy,

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

-iestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy,

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

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokoś ci: nie dotyczy,

2. W społdzielniach: nie dotyczy,
-jestem członkiem zarządll (od kiedy): -,

- jestem członkiem konrisji rewiz5ljnej (od kiedy):- ,

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokoś ci: nie dotyczy,
3. W ftrndacjach prowadzącyclr działalność gospodarczą: nie dotyczy

- jestem członkiem zarządu (od kiedy): -.

- jestem członkiern rady nadzorczej (od kiedy): -,

- jestenr członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): -,

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: -,

vIII.
Inne dochod5, osiągane z tytułu zatrudnierria lub innej działalności zarobkowej lub zajęc, z
podaniem kwot uzyskiwanych zkażdego tytułu: dochtid . 95.184,27 zl (z tytułu zatrudnienia -
Urzqd Miejski w Józefbwie),

IX"
Składniki mienia ruchonrego o wartości powyżej 10.000 złotych (w przypadku pojazdow
mechanicznych nalezy podać markę, model i rok produkcji):- Audi Q5, rok produkcji 2009,
rnajątek wspolny, - Audi A3, rok produkcji 2008, majątek wspólny,
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