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Uwaga:
1. osoba składającaoświadczenieobowiązanajest do fgodnego z p€ w dą' starannego izupełnego
wypełnieniakażdejz rubryk.
2. JeżeIiposzczegó|ne rubryki nie znajdująw konkretnympŻypadku zastosowania, należywpisaó
"nie dotyczy".
3. osoba skladająca oświadczenie obowiązana jest okreś|ió prfyna|eżnośćposfczególnych
składników majątkowych,dochodów i zobowiąfań do majątku odlębnego i majątku objętego
małżeńską
wspó|nościąmajątkową.
oświadczeniemajątkowedotyczy majątkuw kraju iza granicą.
pieniężne.
ośWiadczenie
majątkoweobejmujerównieżwierzyteIności
6. W częściA oświadcfeniazawańe są informacjejawne, w części B zaś informacje niejawne
dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie olaz miejsca położenia
nieruchomości.

czĘŚĆA
Ja niŻejpodpisany(a), BogumiłaTeresa Pęczkowska'Mnich
(imionaI naN sko oEu naeskorodowe)

urodfony(a)19 wżeśnia1957rwopocznie
sekreta.zGminy,
UrfądMiejskiwGniewkowie,
(ń eisce zalrudn enia slanow sko Jb rJnkc]a)

po zapoznaniusię z przepisamiustawyz dnia 21 sierpnia,1997r' o ograniczeniuprowadfeniadziała|ności
gospodarczej
przezosobypełniące
(Dz' U' Nr 106,poz'679'z 1998r' Nr 113,poz'715
funkcjepub|iczne
i Nr 162,poz. 1126,z 1999r. Nr 49, poz.483, z 2000 r. Nr 26, poz. 306 oąz z 2402 r. Nr 113,poz.984 i Nr
214' poz, 18a6)a|az Ustawyz dnia 5 czerwca1998.' o samoŻądziepowiatowym(Dz. U' z 2oa1 |' N| 142'
poz.1592o(az220A2t. Nt 23,poz.220,Nr 62,poz.558,Nr '113,poz.984,Nr 153,poz.1271,Nr 240,poz.
że posiadamWchodząceW skład
1688 ] N| 214' pof. 1806)'zgodniez att' 25a tej ustawyoświadczam,
ma]żeńskiej
wspó|ności
majątkowej
Iubstanowiącernójmajątekodrębnyi
l.
Zasobypieniężne:
- ś|odki
p enlężne
polskiej:
zgrornadzone
w wa]ucie
10.000'.
małżeńska
wspó|nośó
majątkowa
'''''''''''',''''
. środki
plenlęŹne
fgromadfone
W Wa]ucie
obcej: nie dotyczy
. papieryWarlościowe
nie dotyczy
' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' . a \ w o t ę' ' '

''

.
1' Domo powierzchni:138 m,, o wartości|.
45o.ooo'- tytułprawny:własność'małżeńskawspó|ność
majątkowa
2. Mieszkanie
o powerzchnii nie dotyczy,
3. Gospodarshvo
rolne:
rodra_gospodarstwa:
niedotyczy powierzcnnral
o wańoŚciI

rodzajzabudowy:
przychódi dochÓdW Wysokości:
''''..''.''''.''''''''.'''''''.',.,.'.
W lokuubiegłym
Z tegotytułt]
osiągnąem(ęłam)
4, Innenieruchomości:
m
1)powierzchnia:28
4.000zł
o wańości:
matźeńskawspó|nośćmajątkowa
tytułprawny:własność,
t.
w spółkachhand|owych- na]eżypodać|iczbęi emitentaudz]ałóW:
Posiadamudziały
nie dotyczy.
udziały
te stanowiąpakietwiększyniz 107oudziałÓwwspÓłce:
dochódw Wysokości:
W rokuubiegłym
osiągnąłem(ęłam)
Z tegotytułu
PosiadamakcjeW spółkachhand|owych- na|eżypodać|iczbęi emitentaakcji:
pakietWiększy
niż10%akcjiW spółce:''.'''.''',''''''''''.
akcjete stanowią
dochódW Wysokości:
w rokuubjegłym
oslągnąem(ęłam)
Z tegotyttlłu
odrębnego)od
do jego ma.jątku
mieniaprzyna|eżnego
z Wyłączeniem
(nabyłmój ma|żonek'
Nabyłem(am)
ich związkóW|ubod
osobyplawnej'jednosteksamorząduterytorialnego'
skarbu Państwa,innejpaństwowej
zbyciu W drodze przetargu- na|eżypodac
komunalnejosoby prawną następującemjenie'które pod|egało
opismjeniai datęnabycla'od kogo:nie dotyczy.....'...''..'....''..''........
nie dotyczy.
podaćformęprawnąi przedmiotdfiałaInoŚci):
gospodarczą,(na|eży
1' Prowadzędzia|a|ność
. wspó|nie
7 :nry1i osobam|''' '''' ''

'''.
''''''''.'''..'.''''',''
..''.,'''.''
przychÓdi dochódW WysokoŚci:
w rokuubiegłym
Z iegotytułu
osiągnąłem(ęłam)
pe,łnomocnikiem
takiejdziała|noŚc]
gospodarczą|ubjestemprzedsiawjc]e|em'
2' zaŻadzam dzia|alnaścją
'''
nie
dotyczy
podacformęplawnąl pŻedmioloziaIa|1ości):
(1a|eży
' osobiście''..'''''''''''

dochódw Wysokości:
Wrokuubjegłym
osiągnąłem(ęłam)
Z tegotytułu

v.

(nazwa'siedzibaspółki):nie dotyczy..'' ' '...
1' W spółkachhand|owych
-jestemczłonkiem
zarządu(od kiedy):
-]estemczłonkiem
radynadzorczej(od kiedy):
-jestemczłonkiem
(odkiedy):''''''.''''''-''''''.'''..'.'..'''.
komisjireWjzyjnej
dochódWWysokości:
W rokuubiegłym
Z tegotytuluosiągnąem(ęłam)

nie dotycfy..'''''''.'''.'''
2' W społdfie|niach:
- jesiemczłonkiem
zarządu(od kiedy):
jeslemcztorkiem
radynadrofcze'(odliedy):
-jestemczłonkiem
(odkiedy):-'''''''..''.'''''..'''..'''.'''komisjirewizyjnej
dochódw Wysokości:
W rokuubiegłym
osiągnąłem(ęłam)
Z tegotytułu
gospodarcząnie dotyczy
3' W fundacjachprowadfącychdzjałaInośó
-jestemczłonkiem
zarządu(od kiedy):

-jestemcfłonkiemradynadzo|czej(od kiedy):
-jestemczłonkiem
(odkiedy):-.''-..'..'..'..''..'''''''.''''.
komisji
rewizyjnej
Z tegotytułu
osiągnąłem(ęłam)
W rokuubiegłym
dochódW Wysokości:

v|l|.

Innedochodyosiąganez tytułuzatrudnieniaIubinnejdziała|ności
za.obkowejIubzajęć'z podaniemkwot
ufyskiwanych
z kafdegotytułu:
- z tytuluzatrudnienia
88.132,45
. dfialalność
łTlr oŚobiście 1'709,44
. inn€ źródla
- dieta radnego

24.581,10

- dochodymalżonka

19.717,04

627,00

Razem

134.767'03 małżeńskawśpólnośćmajątkowa

tx.

skŁdniki mieniaruchomegoo wańoścjpowyżej10.000złotych(w pzypadku pojazdówmechanicznych
na]eł podaćmarkę.mode|i rok prcdukcji):
sarnochó.l ośobovy volks{agen Passat, rok produkcji {996, maĘeńska wspó|nośćma,iątkowa.
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u&ieh.'e (rcbec k€o 'v faĘEnr zk*im fuzlfn€'n'
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Niewłaściwe
skreŚliÓ'
Nie dotyczydziałalności
wytwórczejw ro|nictwie
Wfakresieprcdukcjiroś'innej
i zwierzęcej,
w formiej zakresiegospodarstwa
fodzinnego.
Nie dotyczy|ad nadzorczychspołdzie|ni
mieszkaniowych.

