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Uwaga:
1. Osoba skNadająca oświadczenie
zupełnego wypelnien ia każdej z
2. Jeżeli poszczególne rutlryki
na|eży wpisać "nie dotyczy''.

Józefów, dnia 29.05.2020 r.

i

obowiązana jest do zgodnego z prawdąo starannego i
rubryk
nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania,

3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych
składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i mająit<u
objętego maŁeńską wspólnością majątkową.
4. Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju iza granicą.
5. oświadc zenie m aj ątkowe obej muj e również wierzytelności pieniężne.
6. W częŚci A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje
niejawne dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsóa
położenia nieruchomości.

CZĘSC A
J a, niżej podpi sany( a), M ał g o r zat a G i e łc zy k T e r I e c k a

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) 18.05.1980 roku w Józefowie

Urzqd Miejski w Józefowie

Skarbnik

(miejsce zatrudnienią stanowisko lub funkcja)

I. Po zaPoznaniu się z przepisami ustawy z dnia21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia
działalnoŚci gospodarczejprzezosoby pełniące funkcje publiczne @;.U. z2Ot7 ,.por.1393)
oraz ustawy z dnia 8 marca t990 r. o samorządzie gminnym (Dz.IJ. z 20t7 r. poz. 1875),
zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w sl<ład, małzeńskiój
wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

Zasoby pienięzrre:

- Środki Pieniężne zgtomadzone w walucie polskiej: 69 794,37 zł, włąsność wspólna ,
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- środki pieniężne zgromadzonę w walucie obcej: nie dotyczy,własność wspólna,

- papiery wartościowę: nie doĘczy .

il.
1. Dom o powierzclni: I00 m2, o wartości: 230 Ęs. złotych, ,Ętuł prawny : współwłasność

małżeńskn,

2. Mieszkanie o powierzchni: 42,54 m2,wraz z miejscem postojowym o łącznej wwtości: 420

Ęs, złoĘch, §rtuł prawny: współwłasność małżeńską,

3. Gospodarstwo rolne: nie doĘczy, rodzaj gospodarstwa: nie doĘczy , powierzcllnia: nie

doĘczy, o wartości: nie dotyczy

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

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm prąrchódi dochód w wysokoś ci: nie doĘczy,
4. Inne nieruchomości:

powierzchnia:

a) działka zabudowana o powierzchni 0,]592 ha domem murowanym, oraz budynkiem
gospodarczym z garażem-powierzchnia zabudowy 66 m2, w tym garaz 50 m2 .

o wartości: 90 Ęs. złotych tytuł prawny: współwłasność małzeńska.

b) nieruchomoŚĆ nieząbudowana o powierzchni 0,99 ha o wartości 3 Ęs. złoĘch,

współw ł as no ś ć mał zeńs ka.

III.
Posiadam udziaĘ w spółkach handlowych - nie dotyczy, naleĘ podać liczbę i emitenta

udziaŁów: nie doĘczy

udziaĘ te stanowią pakiet większy niż t0% udziałów w spółce: nie doĘczy,

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

Iv.
Posiadałam akcje w spółkach handlowych - nateĘ podaćliczbę i emitenta akcji: nie dotyczy,

akcje te stanowią pakiet większy ńż I0% akcji w spółce: nie dotyczy,
Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości: nie doĘczy.

v.
NabYłem(am) (nabył mój mńżonek, z vłyłączeniem mienia prrynależnego do jego majątku
odrębnego) od Skarbu Państwa, innej pństwowej osoby prawnej, jeónostek samoiządu
terytorialnego, ich rwiązków, komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitahógo
nastęPujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze ptzetatgu - naleĘ podać opis mienii i
datę nabycia, od kogo:nie doĘczy,
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vI.

1. Prowadzę działalnośó gospodarcz{ (nalef podać formę prawną i przedmiot działalności):
nie doĘczy

- osobiście nie doĘczy,

- wspólnie z innymi osobami nie dotyczy,

Ztego §rtułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm przychód i dochód w wysokości: nie dotyczy,

2. Zuządzan działalnością gospodarcząIńjestem przedstawicielem pełnomocnikiem takiej
działalności
(naleĘ podaó formę prawrrą i przedmiot działalności): nie dotyczy,

- osobiście nie doĘczy, !

- wspólnie zinrtymi osobami nie dotyczy,

"9 Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie doĘczy,

vII.
1. W spółkach handlołvych (nazwa, siedziba spółki): nie dotyczy,

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

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie doĘczy,

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

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

2. W spółdzielniach: nie doĘczy,
- jestem członkiem zaruądu (od kiedy): -,

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):-,
Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy,
3. W fundacjach prowadzącychdziałalnośó gospodarczą: nie doĘczy

- jestem członkiem zarządu (od kiedy): -,

-jestem członkiem rady nadzorczej (odkiedy): -,

- jestem człoŃiem komisji rewizyjnej (od kiedy): -,

Ztego §tułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości: -,

vIII.
Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej dzińalności zarobkowej lń zajęć, z
podaniem kwot uryskiwanych zkażdego tytufu: dochód : 97 264,] ] zł (z Ętułu zatrudnienią -
Urzqd Miejski w Józefowie),

Ix.
Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10.000 ńoĘch (w przypadku pojazdów
mechanicznych naleĘ podaó markę, model i rok produkcji):Audi ,Ą3, rok produkcji 2008,
majątek wspólny,
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