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wojta, zast~pcy wojta, sekretarza gminy, skar IQ1tmill'.Y£!dero!!~~
jednostki organizacyjnej gminy, osoby za
zajflcej i czlonka organn
zal'Zlfdzajflcego gminn" osob" prawn" oraz osoby wydajllcej decyzje
administracyjne w imienin wojta III
Bytnica

24.04.2017r
(miejscowosC)

(dnia)

UWAGA:
I. Osoba skladaj~ca oswiadczenie obowi~na jest do zgodnego z prawd~, swannego i zupe/nego
wypehtienia kaldej z rubryk.
2. Jezeli poszczeg61ne rubryki nie znajduj~ w konkremym przypadku zastosowania, naieZy wpisac "rue
dotyczy".
3. Osoba skiadaj~ca oswiadczenie obowi~na jest okreslic przynalemosc poszczeg61nych sktadnik6w
maj~tkowycb, docbod6w i zobowi~ do maj~tku odr~bnego i maj~tku obj~el!o malzefisq wspolnosci~
maj~tko~.

4.
5.
6.

OSwiadczenie maj~tkowe dotyczy maj~tku w kraju i za graoic~.
OSwiadczenie maj~tkowe obejmuje r6wniez wierzytelnosci pieni~me.
W c~sci A oswiadczenia zawarte ~ informacje jawne, w c~sci B zaS informacje niejawne dotyc~ce
adresu zamieszkania sk!adaj~cego oswiadczenie oraz miejsca poIozenia nieruchomosci.

CZI!tSC A
Ja, nizej podpisany(a), ......Malgorzata Kurcaba
z d.Andrzejak ....................................................................................
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony( a) ... 22.lipca.l962r... , ............... " ........................... w Krosno Odrzailskie
Gminna Biblioteka Publiczna w Bytnicy............................................... .
.... .. kierownik
GBP............................................................................................................. ..
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)
po zapo7J1aniu

si~

z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.

gospodarczej przez osoby

pelni~ce

0

ograniczeniu prowadzenia dziam1nosci

funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz. 679, z 1998 r. Nr 113, poz.

715 i Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 49, poz. 483, z 2000 r. Nr 26, poz. 306 oraz z 2002 r. Nr 113, poz.
984 i Nr 2 14, poz. 1806) oraz ustawy z dnia 8 maroa 1990 r.

0

samorZ4dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.

Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i
Nr 214, poz. 1806), zgodnie z art. 24h tej ustawy oswiadczam, ze posiadam wchodZ4ce w sktad
matzenskiej wsp61nosci

I. Zasoby
-

maj~kowej

lub stanowiljce m6j majljtek odr<;bny:

pieni~zne:

srodki pienityZile zgromadzone w walucie polskiej: nie dotyczy .........
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-

srodki pieniyZne zgromadzone w walucie obcej: ..................................................... .

-

papiery wartosciowe:

........................................................ nakwoty: ............................................

II.
I. Dom 0 powierzchni: .................. m2. 0 wartosci: .................. tytul prawny:
2. Mieszkanie 0 powierzchni: ... 62 .......... m2, 0 wartosci: ... 52 OOOtys ............... tytul
" ........... .
pra"'ny: wIasnosc
3. Gospodarstwo rolne: rodzaj gospodarstwa: ........................ , powierzchnia:

o wartosci: ....................................... rodzaj zabudowy:
tytul prawny: ............nie dotyczy ......................................... .
Z tego tytulu osi'lgnqlem(ylam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokosci:
4. lnne nieruchomosci:
powierzchnia: .................................................................... ..
o wartosci: ...................................................................................................
tytul prawny: ......nie dotyczy ............................... ..

III.
Posiadam udzialy w sp61kach handlowych - naleZy podac liczhy i emitenta udzial6w: ............ ..
................................................... nie
dotyczy................................................................. .
udzialy te stanowilj pakiet wiykszy niz 10010 udzial6w w spOlce: ....................................... .
Z tego tytulu osi'lgnqlem(ylam) w roku ubieglym dochOd w wysokosci:
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•

IV.
Posiadam akcje w sp6lkach handlowych - naleZy podac liczbtr i emitenta akcji:

....................................nie
dotyczy................................................................................ .
akcje te stanowiq pakiet witrkszy niz 10% akcji w sp6ke: ................................................
Z lego tytulu osiqgn!jlem(tr1am) w roku ubieglym doch6d w wysokosci:

V.
Nabylem(am) (nabyl m6j malzonek. z wylqczeniem mienia przynalemego do jego majqtku
odrtrbnego) od Skarbu Panstwa, innej panstwowej osoby pravmej, jednostek samorz!jdu
terytorialnego, ich zwi!jZk6w lub od komunalnej osoby prawnej nasttrpujqce mienie, kt6re
podlegalo zbyciu w drodze przetargu - nalezy podac opis mienia j datt; nabycia, od kogo: ...nie
dotyczy ..... .

VI.
I. Prowadz" dzialalnosc gospodarcZ!j12] (nalei:)' podae form\! prawn!) i przedmiot dzialalnoSci): nie
dotyczy ........ .

- osobiscie .................................................................................................... .
- wsp61nie z innymi osobami ............................................................................. .
Z !ego tytutu osi!jgn!jlem(~lam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokosci:

2.larZ!jdzam dzialalnoSciq gospodarcZ!j lub jestem przedstawicielem, pelnomocnikiem takiej
dzialalnoSci (nalei:)' pooae form\l prawn/l i przedmiot dzialalnoSci):
- osobiscie.....................................................................................................
wspo'I"
me z mnyml. osobamI. ............................................................................ ..
Z tego tytutu osi/lgnqlem(~Iam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: ............................. .
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VII.
I. W sp61kach handlowych (nazwa, siedziba sp61ki): nie dotyczy ........... .

-

jestem czlonkiem zarZ!jdu (00 kiedy): ....................................................................

-

jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): ......................................................... .

-

jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (00 kiedy) ...................................................... .

Z tego tytulu osi'tgn'tlem(~am) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci:

2. W sp6ldzielniach: nie dotyczy ...................................... .
jestem czlonkiem zarZ!jdu (od kiedy): .................................................................. .

...... ... ............. , ' ............................. , ................. '" ' .....................................,
-

.
.
Jestem
czI0 nk'lem rad')' n adzorczeJ'[3J (0d kiedy)..........................................................,

-

.
... reWlzYJneJ
. . . (0 d k'ed
Jestem
czI0 nk'lem komlSJI
I y): .................................................... ..

Z tego tytulu

osi'tgn'tlem(~am)

w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: ............................. .

3. W fundacjach prowadZ!jcych dzialaJnosc gospodarcZ!j: ...... nie
dotyczy......................................... .
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-

jestem cztonkiem zaIZlIdu (od kiedy): ................................................................... .

-

jestem czlonkiem rady nadzcrczej (od kiedy): ......................................................... .

-

jestem czlonkiem komisji re\\;zyjnej (od kiedy): ..................................................... ..

Z tego tytulu osi<jgn<jlem(y1am) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: ............................ ..

VIII. Inne dochody osi<jgane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnosci zarobkowej lub zaj;ye, z
podaniem kwot uzyskiwanych z kliZdego tytutu:
... 51909.30 .................................................... .
.. .dochody z tytulu zatrudnienia w GBP-Bytnica

IX. Skladniki mienia ruchomego 0 wartoSci powyzej 10000 zlotych (w przypadku pojazd6w
mechanicznych nalety podac mark", model i rok produkcji): nie dotyczy ......

....... .................... .................. .... .............................................. " ., ..............
~

,

,

,

X. Zobowi<jZ1ll1ia pieni~ne 0 wartoSc1 powyzej 10 000 zlotych, w tym zacil!gni~te kredyty i
pOZyczki oraz warunki, najakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiljZku zjakim zdarzeniem, w
jakiej wysokosci): .................................................................................................

.. ...... ................ ......... ...... ... nie
dotyczy......................................................................... ..
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CZF;SCB
Adres zamieszkania osoby skladaj<)Cej oswiadczeni ..

. ",ymienionych w punkcie II CZt(sci A (adres);

3.................................................................................................................. .
4.................................................................................................................. .
Pov.yi:sze oswiadczenie sk!adam swiadomy(a), ii: na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu kamego za
podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnosci.
,/'l

t/wco:U!~

Bytnica
24.04.2017r...................................... ..

...... /.(.r•. •.•.....•......•.• '" .....•.

(miejscowosc, data)

(podpis)

111,

III NiewlaSciwe skreslic.
III Nie dotyczy dzialalnoSci wytworczej w rolnictwie w zakresie produkcji roslinnej
zakresie gospodarsrwa rodzinnego.
131 Nie dotyczy rad nadzorczych sp61dzielni mieszkaniowych.
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zwier~cej.

w formie i

