OSWIADCZENIE MAJ^TKOWE
ki

organizacyjnej gminy,

VT VIJ

Mierz^cice, I4.04.2017r.
(miejscowo56)

(dnia)

UWAGA:

1. Osoba sktadaj^ca o^wiadczenie obowi^na jest do zgodnego z prawd^, starannego i zupetnego wypehiienia
kaidej z nibtyk.

2. Je2eii poszczegdlne rubryki nie znajduj^ w konkretnym przypadku zastosowania, naleiy wpisad ,jiie dotyczy"
3. Osoba sWadaj^ca oswiadczenie obowi^zanajest okreslid przynale^no^d poszczegdinych sktednikdw

maj^tkowych, dochodow i zobowi^ii do maj^tku odr?bnego i maj^tku obj?tego matiertsk^ wspolnosci^
maj^tkowg.

4. Oswiadczenie maj^tkowe dotyczy maj^tku w kraju i za granic^.
5. OSwiadczenie maj^tkowe obejmuje rowniei wierzyteinosci pieni^Zne.

6. W cz?Sci A oSwiadczenia zawarte sg informacje jawne, w cz?sci B zaS informacje niejawne dotycz|ce adresu
zamieszkania skiadajgcego oswiadczenie oraz miejsca poioZenia nierochomoSci.

CZ^SC A
Ja, nizej podpisany(a). Mariola RomualdaNiedbal
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a)

17.12.1965r. w Siewierzu

Osrodek Pomocy Spolecznej w Mierz^cicach, kierownik OPS
{miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu si? z przepisaini ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dzialalnosci
gospodarczej przezosoby petniqce 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

214, poz. 1806)oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz^dzie gminnym (Dz. U.22001 r. Nr 142, poz.
1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,Nr i 13, poz. 984, Nr 153, poz, 1271 i Nr 214, poz.
1806),zgodnie z art. 24h tej ustawy oswiadczam, ze posiadam wchodz^ce w sklad malzenskiej wspolnoSci
majqtkowej lub stanowi^ce moj maj^tek odr?bny:

I. Zasoby pieni^zne:
- ^rodkipieni?znezgromadzone wwaluciepolskiej: 65.000 zl

- srodki pieni?^e zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy
papiery wartosciowe: nie dotyczy

nakwotf:
n.

1. Dom o powierzchni: 146 m2,o wartosci: 300.000 zl tytul prawny: wlasno^c
2. Mieszkanie o powierzchni: niedotyczy m2,o wartoki: - tytui prawny:3. Gospodarstwo rolne: rodzaj gospodarstwa: rolne powierzchnia: 1,52 ha
0 wartosci: 25.000 zl rodzaj zabudowy: zagrodowa
tytul prawny: wlasnosc

Z tego tytuhi osi^gn^lemC^lam) w roku ubieglym przychod i dochdd w wysokosci: nie dotyczy
4. Inne nieruchomosci: dzialka o powierzchni: 0,66 ha
o wartosci: 55.000 zl

tytul prawny: wspolwlasnosc malzehska
in.

Posiadam udzialy w spolkach handlowych - nalezy podac liczb? i emitenta udzi^6w:
nie dotyczy - nie dotyczy

udzialy te stanowi^ pakiet wi^kszy niz 10% udzial6w w sp61ce:
nie dotyczy

Z tego tytulu osi^gn4lem(?}am) w roku ubieglym dochod w wysoko§ci:
nie dotyczy

Posiadam akcje w spolkach handlowych - nalezy podad liczb? i emitenta akcji:
nie dotyczy

akcje te stanowi^ pakiet wi?kszy niz 10% akcji w spolce:
Z tego tytulu osi^gn4lem(9lam) w roku ubieglym dochod w wysokosci:
V.

Nabylem(am)(nabyl moj malzonek,z wylqczeniem mienia przynalemego dojego maj^tku
odr?bnego)od Skarbu Pahstwa, innej pahstwowej osoby prawnej,jednostek samorz^du
terytorialnego, ich zwi^ow lub od komunalnej osoby prawnej nast?puj^ce mienie, ktore
podlegalo zbyciu w drodze przetargu - nale^ podac opis mienia i dat? nabycia, od kogo:
nie dotyczy

1. Prowadz? dzialalno^d gospodarcz^'^'(nalezy podac form? prawn^ i przedmiot dziaiaino^i):
nie dotyczy

-

osobiscie

- wspolnie z innymi osobami
Z tego tytulu osi^gnqiem(§Iam) w roku ubieglym przychdd i dochdd w wysokoici:

2. Zarz^dzam dziatalnosci^ gospodarcz^ lub jestem przedstawicielem, pelnomocnikiem takiej
dzi^alnosci(nale^ podac form? prawn^ i przedmiot dzialalnowi):
nie dotyczy
-

osobiscie.

- wspolnie z innymi osobami

Z tego tytuhi osi4gn^em(?}am) w roku ubie^ym dochod w wysokoSci:

1. W sp6ikach handlowych(nazwa, siedziba spolki); nie dotyczy
- jestem czlonkiem zarz^du (od kiedy) nie dotyczy

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

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej(od kiedy) nie dotyczy

Z tego tytulu osi4gn4lem(?lam) w roku ubieglym dochod w wysoko^ci: nie dotyczy
2. W spoldzielniach: nie dotyczy

- jestem czlonkiem zarz^u(od kiedy): nie dotyczy

- jestem czlonkiem rady nadzorczejl^'(od kiedy): nie dotyczy

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

Z tego tytuhi osi4gn^em(?lam) w roku ubiegiym dochod w wysokosci: nie dotyczy
3. W fundacjach prowadz^cych dziatalnosc gospodarcz^: nie dotyczy

- jestem czionkiem zarz4du(od kiedy): nie dotyczy
- jestem czionkiem rady nadzorczej(od kiedy): nie dotyczy

- jestem czionkiem komisji rewizyjnej(od kiedy): nie dotyczy
Z tego tytulu osi^gn^lem(?lam) w roku ubiegiym dochod w wysokosci: nie dotyczy

vin.Inne dochody osi^gane z tytulu zatrudnienia lub innej dzi^ainosci zarobkowej lub zaj?6,z
podaniem kwot uzyskiwanych z ka^dego tytulu; 83.579 zl wynagrodzenie,
1890 zl dzialalnosc wykonywana osobiscie

IX.Skladniki mienia ruchomego o wartosci powyzej 10 000 zlotych(w przypadku pojazdow
mechanicznych nalezy podac mark?, model i rok produkcji):
Opel Astra 2005r. wspohvlasnosc malzehska

X.Zobowi^ania pieni?tne o wartoici powyzej 10 000 zlotych, w tym zaciqgni?te kredyty i
pozyczki oraz warunki, na jakich zostaly udzielone(wobec kogo, w zwiqzku zjakim zdarzeniem, w
jakiej wysokosci): nie dotyczy

CZ^SC B

Powy±sze oSwiadczenie skfedam swiadomy(a),ii na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu kamego za
podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnoki.

(miejscowo^^, data)

(podpis)

|Ij Niewtaiciwe skreSli<i.

|2| Nie doiyczy dzialalnoSci wytwdrczej w rolnictwie w zakresie produkcji roSIinnej i
zakresie gospodarstwa rodzinnego.

|3| Nie dotyczy rad nadzorczych spdldzielni mieszkaniowych.

zwierzfcej, w formie i

