OSWIAOCZENIE MAJJ\TKOWE

w6jta, zast~pey w9jta, s@kn~tarza gmiRY, skaFbaika gmiD~<, kierownik
.organizacyjnej gminy, m,gby zan~dzajtteej i eZIOBka OFgOflU
2iarzttdzajtteego gmiHHtt osobtt praWHtt oraz osoby wydajtteej deeyzje admiHistFReyjRe
. ..
"t- 1
W IfflleFlIU 'NOfcrWieczfnia Koscielna,dnia 15.04.2014 r.
(miejscowosc)

Uwaga:
1. Osoba sktadajetca oswiadczenie obowietzana jest do zgodnego z prawdet, starannego i
zupefnego wypefnienia kazdej z rubryk.
2. Jezeli poszczegolne rubryki nie znajdujet w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy
wpisac "nie dotyczy".
3. Osoba skfadajetca oswiadczenie obowietzana jest okreslic przynaleznosc poszczegolnych
skfadnikow majettkowych, dochodow i zobowietzan do majettku odr~bnego i majettku
obj~tego mafzensket wspolnosciet majettkowet.
4. Oswiadczenie majettkowe dotyczy majettku w kraju i za granicet.
5. Oswiadczenie majettkowe obejmuje rowniez wierzytelnosci pieni~zne.
6. W cz~sci A oswiadczenia zawarte Set informacje jawne, w cz~sci B zas informacje niejawne
dotyczetce adresu zamieszkania skfadajetcego oswiadczenie oraz miejsca potozenia
nieruchomosci.

CZ~SC A
Ja, nizej podpisany(a),

Marzena Matgorzata Majko, Rqczka ...............................................................
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a)

10.03.1965 r. ............................ .. ................... w Mtawie .......................................................

Gminna Biblioteka Publiczna w Wieczfni Koscielnej- Dyrektor. ........................................... .

(miejsce zalrudnicnia, slanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu si~ z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 ograniczeniu prowadzenia
dziatalnosci gospodarczej przez osoby peiniqce funkcje publiczne (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 dnia 5 czerwca 1998 r. 0 samorzqdzie
powiatowym (Oz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr
113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806), zgodnie z art 25c tej ustawy
oswiadczam, ze posiadam wchodzqce w sktad matzenskiej wsp61nosci majqtkowej lub stanowiqce m6j
majqtek odr~bny:
I.
Zasoby
srodki

pieni~zne:
pieni~zne

zgromadzone w walucie polskiej:

10.000 zt

maltenska wsp6/nosc

majqtkowa
- srodki pieni~zne zgromadzone w wa!ucie obcej:

- papiery wartosciowe:

nie dotyczy

nie dotyczy ...............................................................................................................

........ ....................................................................... na

kwot~

...........................................................................

II.

1. Dom 0 powierzchni: 135,70

m

2

,

0

wartosci: 350.000 zt tytul prawny: wybudowany ze

srodk6w wtasnych i kredytu. Decyzja Nr 615/07-matzenska wsp61nosc majqtkowa
2

2. lVIieszkanie 0 powierzchni: nie dotyczy m , 0 wartosci: ........................... tytul prawny: ...................... .
3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: nie dotyczy, powierzchnia:
o wartosci: .....................................................................................................................................................
rodzaj zabudowy: ..........................................................................................................................................
tytul prawny: ..................................................................................................................................................
Z tego tytulu osiqgnqlem(~lam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokosci: nie dotyczy
4. Inne nieruchomosci: Dziatka budowlana
powierzchnia: 1296 m

2

................................................................................................................................

o wartosci: 8.000 zl. ............................................................................................................................
tytul prawny: zakup, Akt

Notarialny Rep.A. 2805/2007- Matzenska wsp61nosc

majqtkowa .......................................................................................................................................................
III.
Posiadam udzialy w sp61kach handlowych - nalezy podac

liczb~

i emitenta udzial6w:

nie dotyczy ............................................................................................................................

udzialy te stanowiq pakiet wi~kszy niz 10% udzial6w w sp6lce: nie dotyczy ........................................ .

Z tego tytulu osiqgnqlem(~lam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: nie dotyczy .............................. .

IV.
Posiadam akcje w sp61kach handlowych - nalezy podac liczb~ i emitenta akcji: nie dotyczy

akcje te stanowiq pakiet wi~kszy niz 10% akcji w sp6lce: nie dotyczy

Z tego tytulu osiqgnqlem(~lam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: nie dotyczy .....................................

V.
l\Jabylem(am) (nabyl m6j malzonek, z wylqczeniem mienia przynaleznego do jego majqtku

odr~bnego)

od Skarbu Panstwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu terytorialnego, ich
zwiqzk6w lub od komunalnej osoby prawnej

nast~pujqce

mienie, kt6re podlegalo zbyciu w drodze

przetargu - nalezy podac opis mienia i dat~ nabycia, od kogo: nie dotyczy .............................................. .

VI.

1. Prowadz~ dziafalnosc gospodarczq2 (nalezy podac form~ prawnq i przedmiot dziaialnosci):

nie dotyczy
- osobiscie ...................................................................................................................................................

- wsp61nie z innymi osobami .........................................................................................................................

Z tego tytulu osiqgnqlem(~Jam) w roku ubiegJym przych6d i doch6d w wysokosci: nie dotyczy .................. ..

2. Zarzqdzam dzialalnosciq gospodarczq lub jestem przedstawicielem, pefnomocnikiem takiej
dziafalnosci
(nalezy poda6 form~ prawnq i przedmiot dzialalnosci): nie dotyczy ........................................................ .

- osobiscie .....................................................................................................................................................

- wsp61nie z innymi osobami ......................................................................................................................

Z tego tytufu osiqgnqlem(~lam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: nie dotyczy .................................

VII.
1. W sp6lkach handlowych (nazwa, siedziba sp6Iki):

nie dotyczy

- jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy): nie dotyczy ....................................................................................... .

- jestem czfonkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy .................................................................... .

- jestem czfonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy .................................................................. ..

Z tego tytutu osiqgnqfem(~fam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: nie dotyczy .................................

2. W sp6fdzielniach:

nie dotyczy ..............................................................................................................................................
jestem czfonkiem zarzqdu (od kiedy): nie dotyczy......... ..... ...... .......... .. ............................................ .

- jestem czfonkiem rady nadzorczej3 (od kiedy): nie dotyczy .................................................................. .

- jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy ...................................................................

Z tego tytutu osiqgnqtem(~tam) w roku ubiegtym doch6d w wysokosci: nie dotyczy ............................ ..

3. W fundacjach prowadzqcych dzialalnosc gospodarczq: nie dotyczy

- jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy): nie dotyczy ...................................................................................

- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy ...........................

jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy ....................................................................

Z tego tytutu osiqgnqlem(~am) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: nie dotyczy .............................. .

VIII.
Inne dochody osiqgane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnosci zarobkowej lub

zaj~c,

z podaniem

kwot uzyskiwanych z kazdego tytu!u: 1)z tytulu zatrudnienia w Gminnej Bibliotece Publicznej

doch6d w wysokosci 53.814,87 zl (brutto), 2) zasilek chorobowy wyplacony przez ZUS
2.752,18 ( brutto) , 3) z tytulu czlonka Gminnej Komisji Rozwiqzywania Problem6w
Alkoholowych 1.152 zl(brutto).

IX.
Skladniki

mienia

ruchomego

wartosci

0

powyzej

10.000 ztotych

(w

przypadku

pojazd6w

mechanicznych nalezy podac mark~, model i rok produkcji): Opel Astra 11- rok produkcji 2002 

maftenska wsp6fwtasnosc majqtkowa ..................................................................................................

X.
Zobowiqzania pieni~zne

wartosci powyzej 10.000 zlotych, w tym zaciqgni~te kredyty i pozyczki oraz

0

warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z Jakim zdarzeniem, w jakiej wysokosci):
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Powyzsze oswiadczenie skladam sWladomy(a), it na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego za
podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnosci.

Wieczfnia Koscielna , dnia 15042014 rok
(mie;scowosc>

dat?"]

Niewlasciwe skreslic,
Nie dotyczy dzialalnosci wytworczej w rolnlctwie w zakresie produkcji roslinnej
i zwierz~cej, w formie i zakresie gospodarstwa rodzinnego.
Nie dotyczy rad nadzorczych spo/dzielnl mieszkaniowych.

