Urz/td Gmlny w Bytnicy

OSWIADCZENIE MAJt\TKOWE z .......".
czlonka zarZildu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powla kierowm J
S
organizacyjnej powiatu, osoby zarzlldzajllcej i czlonka organu za~'"'''e'''o'''''iWi'iitow'''''
prawn'! oraz osoby wydaj'lcej decyzje administracyjne w imieniu starosty'
Bylnlca • dnla 10.04.21117 r.
Uwaga:
I. Osoba skladaj~ca oswladczenie obowi~zana jesl do zgodnego z prawdq, slarannego I zupelnego
wypelnienia kaZdej z rubryk.
2. Jeteli poszczegolne rubryki nie znaiduj~ w konkrelnym przypadku zaslosowanla, nalety wpisac »nie
dotyczy" .
3. Osoba sk/adajllca oswladczenie obowi~zana jest okrdlie przynaleznose poslczegolnych skladnikOw
majqtkowych, dochodow i zobowillzan do mailltku odr~bnego i mailltku obj~tego wspolnosciq majqtkowq.
4. OSwiadczenie 0 sianie majqtkowym dotyczy majqtku w kraju i za granicq.
5. OSwiadczenie 0 stanie majlltkowym obejmuje rowniet wierzytelnosei pieni~ine.
6. W ~sci A oswindcze"ia zawarte sq informaeje jawne, w cz~Sci B laS informscje "iejawn. dolyczqce adresu
zamieszkania skladajqcego oswindczenie oraz miejsce polotenia nieruchomoSci.

CZF;SC A
Ja, niZej podpisany(a),

Zuzanna Oleksyk nazwisko rodowe Sulkowska
(imlon. i nazw;sko oraz nazwlsko rodowe)

urodzony(a) 06.08.1958 w BFZeinicy
OSrodek Pomocy Spoleclnej w Bylniey 66-630 Bylniea 130 - kierownik
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)
po zapoznaniu si, z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 ograni.zeniu prowadzenla dziatalnosci gospodarczej
przez osoby pelni~ce funkcje publlczne (Oz. 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 214, poz. 1806) oraz ustawy z
dni.5 ezerwe. 1998 r. 0 samorzqdzie powiatowym (Oz. U. z 2001 r. Nr 142, poz, 1592 oral I 2002 r. Nr 23, pOI. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, pOI. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, pOL 1688 i Nr 214, poz.. 1806), zgodnie I art. 25c tej
ustawy oswiadczam, ie posiadam wehodzqce w sklad malzenskiej wsp61nosci majqtkowej lub stanowi~ce m6j maj4tek
OOr~bny:

I.
Zasoby pieni,me:
,rOOki pieni,me zgromadzone w walue;e polskiej:12.667,0Izl

srOOki pieni,me zgromadzone w wailleie obeej: Nie
dotyvzy.......................... ,...... , ... , ................................................ ,................... .

papiery wartosciowe-: Nie dolyczy ...... ,............................. ', ................................................ ,........... ,........... .

.............................................. na kWOI,: ................... ,.................................... ,.................................................................... ..

11.
I.

Oom

0

powierzchni: Nie dotyezy m', 0 wartosei: .nie dotyczy ........................ tylut

prawny: ......... ,........ ,.. , ....... , ........................ ..

2.
3.

Mieszkanie 0 powierzchni:38 m', 0 wartosci:90.000zllytul prawny:Mal:lenska wsp61nosc maj~lkowa
Gospodarstwo mine:
rodzaj gospodarslwa- Nie dotyezy powierzchnia: ...................................... ,......................... ..

o wartosci: ...,." ................................. " ........................................................ .,.,.,. ............... ",.»",. ...... " .................." .... ".,
rodzaj zabudowy: ...... " ... " ..... ,,, ......,, ............................. " ...... " .. ,................... " ...... ,..... ,.. " ... " ............ ,,, ..,",, .................... .
tytul prawny: ....................... "" ...................
Z tego tytulu

osi~gn~tem( clam)

w roku ubieglym przych6d I dochOd w wysokoSci: ...." ........................................ " .... .
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•
4.

Inne nieruehamosci:· Die dotyczy
pawierzchnia: ................................................................................................................................................................ .

o wartosci: ..,.,,,.,, ... ,",.,., ",,.,. ,.... ,,.,,,,, .......... ", ... ",....,.,,, ...... ,....... " '"'' " ..... ,.,.,.,." ......... ,,"

H

.... "

••• , . , . , ••• "

. . . . . . .. , . " . . . , . " • • • • , . ,

tytul prawny: .................................................................................................................................................................. .

III.
Posiadam udzialy w spolkach handlowych - nalety podac

liezb~

i emiten!a udziaI6w:- Nie dotyezy ....

udzialy Ie stanowi4 pakiet wi~kszy niz 10% udzial6w w spo/ce: ........................................................................................ .

z tego tytulu osi~n4/em(~lam) w roku ubieglym dochod w wysokosci: .......................................................................... ..
IV.
Posiadam akeje w spolk.eh handlowych

naleZy poda':

liezb~

i emitenta akeji: • Nle dotyczy

akcje te stanowiq pakiet wi~kszy nli 10% akcjl w spolce: .................................................................................................. ..

Z tego tytulu

osi~nqlem("lam) w

roku ubieglym doehOd w "'Ysokosci: ........................................................................... ..

V.
Nabylem(am) (nabyl moj malzonek, z wyl4Czeniem mienia przynaletnego do jego maj4tku odr<;bnego) od Skarnu
Panstwa, iunej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorz¥u terytorialnego, ieh zwiqzk6w lub od komunalnej osoby
prawnej nast,pui,!ee mienie, kl6re podlega/o zbyeiu w drodze przelargu - nalezy poda': opis mieni. I daty nabyeia, od
kogo:
Nie dotyczy ....................................................................................................... .

VI.
1. Prowadzy dzialalnosc gospodarcZ'!' (nalezy poda': fonn~ prawnq i przedmiol dzia/alnosci): • Nie dotyczy

.

osoblScie ................................................................................................................................................................. .

•

wsp61nie z Innym; osobami '" ................................................................................................................................. .

Z tego tytulu

osi~gn~lem( "'am)

w roku ubleglym przyehOd i doeh6d w

wysokosci: ..................................................................... .
2.

ZarZljdzam

dzlalalnosci~

podac fonn~
-

gospodarcZ'! lub jestem przedstawlcielem, pelnomocnlklem takiej dzialalnosci (naleZy
prawn'! i przedmiot dzia/alnosci):· Nie dotyczy ................................................................................. ..

osobiscie ................................................................................................................................................................ .
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•

-

wspolnie z innymi osobami ." ""'." ""."""''''"'',,.,'''''''''',,,' ''''''''''',,''''''''''',' """"""",,,,"""''''','',,'' ".,,",""",,',',"

z tego tytulu osi~gn~lem("lam) w roku ubiegtym dochOd w wysokosci: """"".""""""'".,,.,,"""',,",,",,.,,"""""""''''
VIL
L W spO/kach handlowych (nazwa, siedziba spolki)- :Nie dotyczy .... """"""".",.,"""""",,""""",,",,.,,"",,,.,,","""

zar~du

-

jestem czlonkiem

(od kiedy): ""." ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,.,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,.""""''',

-

jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): """ " '''''". ,,""" "" ".".,," """"'"'' "" "" " ," " """".""".,, " " " " ,,,.,, """

-

jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ".""""""""""""""""",,,.,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,.,,,,,,.,,,,.,,,,,,,,

Z tego tytulu osiqgn~lem("lam) w roku ubiegtym dochOd w wysokosci: ",""."."""","""".""""".""",,.,,",,.,,",,.,,"'"
2,

W spO/dzielniach:- nie dolyczy ..... "" """'" "",,'" ""'" """" """".",," ""'" ".".".,'"'' """""""""'''''''''''' ,","''''''

-

jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy): """""."""""""""""""""'"'".,,''''''''''''''''''',,.,,'''''''''''''''''"'''''''''''''''''".,,''

-

jestem czlonkiem rady nadzorczej' (00 kiedy): ."."."'''''''"."''".".,,''''''''''''''''''''''''''''''''',,.,,'''''''''',,.,,''''''''''''''"."

-

jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (00 kiedy): ""'''''''"''''''''''.'''',,'''''''''''''''',,''''''''''',,.,,''''''''... ''''''''''''''''''''''''

Z tego tytulu osiqgnqlem(elam) w roku ubiegtym dochOd w wysokosci: ""''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

3.

W fundacjach prowadzqcych dzialalnosc gospodarczq: - Nie dotyczy... "".". ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

-

jestem czlonkiem zar~du (00 kiedy): '"''''''',,,''''''''''''''',,''',.,,''',,'',,''''''''''''''',,''''''''',,'''''',,'''''''''""""."',,.,,",,",,.

-

jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): ".""."""."""""""'''""."."'''"."""..,,'''''''''''''''',,,.,,.,,,,'',,',,'',,.""."

-

jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): """"""""""""""""""."""""",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Z tego tytulu osi~gnqlem(~lam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: """""""""""""'''"."''''''''''''''''''''''".",,.,,''''

VIII.
Inne dochooy osiqgane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnosci zarobkowej
uzyskiwanych z kaZdego tytulu:
62,263,00 zl z tytulu zatrudnieni_ pr_ea na umow~ 0 prac~,
1.064,00 zl- umowa zleeenie - Gminna Komisja

Rozwi~zywania

lub zajyc, z pooaniem kwot

Problemow Alkoholowych

241,53 ZI-7.asilki pieniyzne z ubezpieczenia spoleC'lnego
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IX.
Skladniki mienia ruchomego 0 wartosci powyzej 10 000 zlotych (w przypadku pojazd6w mechanicznych nale2y poda':
mark" model i rok produkcji): - Nie dotyczy ........................................................................ .

X.
Zobowi~zania pieni,ine 0 wartosci powyzej 10 000 zl, w tym zaci'lgni,te kredyty i po2yczki oraz warunki, na jakich
zostaiy udzielone (wob"" kogo, w zwj~zku zjakim zdarzeniem, w jakiej wysokosci):
Zobowj~zanie na dzieft 31 grudnia 2016 r w wysokosci 13.865,83zl- karta kredytowa wobec 8anku Millenium

na potrzeby bi~ce.

CZF;SC 8
Adres zamieszkania osoby skladaj,!cej oS)Niadc:,enje:

polote'nia nieruchomosci wymienionych w punkcie II cz<;sci A (adres):

1.
2.

3.
4.

Powyisze oswiadczenie skladarn swiadomy(a), ii na podstawie art. 233 § I Kodeksu karnego za podanie nieprawdy lub
zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolno'ci.

BY:ltV.I.(f;J.....AO',.Q.y.... J.Qi.1
(miejscowosc, data)

..........

~.~

........... .
(podpis)

, Niewlasciwe skre'li".
Nie dotyczy dzjalalnosci wytw6rczej w rolnictwie w zakre,ie produkcji roslinnej i zwierz<;cej, w fonnie
gospodarstwa rodzinnego.
) Nie dotyczy rad nadzorczych sp61dzielni mieszkaniowych
2

zakresie

Stron. 4z 4

