
ośWADczEN|E MAJĄTKoWE

wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostkj organizacyjnej gminy'
osoby zanądzającej iczłonka organu zarządzającego gminną oso-Ęą Prawną

oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta

Bojanów' 22 kwietnia 20'14r,
(mleJscowosc)

Uwaga:

1 ' osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą starannego i zupełnego
wypełnienia każdej z rubryk.

2. Jeżeli poszczegó|ne rubryki nie znajdująw konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać ,,1Ę
dotvczv".

3. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest okreśtió przynależność poszczegó|nych składników
majątkowych,- 

-dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego matżeńską
wspólnością majątkową.

4. ośwladczenie majątkowe doĘczy majątku w kraju iza granicą.

5. oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzyteIności pieniężne'

6. W części A oświadczenia zawańe są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące
adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.

czĘsc A
Ja, niżej podpisana

Janina Lesiczka, rodowe - Nieradka

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

Urodzona 7 marca 1954r, w Bojanowie

Urząd Gminy Bojanów - skarbnik gminy

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności go-

ipodaicze; przez ośoby petńiqce funkcje pub|iczne (Dz. U. z2006 r. Nr 216, poz' 1584 zpóin. zm.) oraz ustawy z dnia 8

ńarca tsbó r. o sańoządzie gminńym (Dz. U. z 2013 r., poz' 594 z późn. zm.)' z.godnie z ar|.24h tą ustawy

oświadczam, Źe posiadań wcńodząóe w skład małżeńskiej wspó|noŚci majqtkowej |ub stanowiące mój majątek

odrębny:

t.

Zasoby pieniężne: _ Środki pieniężne zgromadzone w wa|ucie po|skiej: - 35.941,00 zł _ małŻeńska wspolnoŚć

majątkowa..

- środki pienięŻne zgromadzone w wa|ucie obcej; - nie dotyczy.
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1. Dom o powierzchni : 160. m2, o wartoŚci:.1Bo'ooo,oo tytuł prawny: wspołwłasność - małieńska wspÓ|ność

majątkowa,

2. Mieszkanie o powierzchni - nie dotyczy m2, o wańości-. tytuł prawny: --
3. Gospodarstwo rolne: Iiłvl /\

lv i{I



. rodzaj gospodarstwa: Wspo|ne, powieŻchnia:. 1,41 ha'

. Wartości:13.000'00zł.

o rodzaj zabudowy: inwentarsko - składowy'

o Ę1tuł prawny: wspÓłwłasność - małŻeńska wspÓ|ność majątkowa,

. Z tego tytułu osiągnęłam w roku ubiegtym pzychÓd i dochÓd w wysokoŚci: 15.000,00 zł'

4, Inne nieruchomości:

powiezchnia., - 1,7B ha |as - o wańoŚci -- 20.ooo,oo zł, działka o pow, 0,09 ha zabudowana : dom - stan

surowy zamknięty o wańoŚci 180.000,00 zł'

tytuł prawny: wspÓtwłasność - matzeńska wspólnoŚć majątkowa'

Posiadam udziały w spółkach handlowych -na|eży podaÓ liczbę i emitenta udziałÓw: - nie posiadam'

udziały te stanowią pakiet większy niŻ 10% udziałÓw w spÓłce:

ilt.

Ztegotytułu osiągnęłam w roku ubiegłym dochod w wysokości: - nie osiągnęłam,

M.

Posiadam akcje w spółkach hand|owych - na|eiy podać |iczbę i emitenta akcji: _ nie posiadam,

akcje te stanowią pakiet większy niŻ 10% akcji w spotce:..............'

Z tego tytułu osiągnęłam w roku ubiegłym dochod w wysokości: nie osiągnęłam'

V.

Nabyłem(am) {nabył mÓj małzonek, zwyłączeniem mienia przyna|eżneg9 90 jegg Jnająlku.odrębnego),od 
Skarbu

Państwa, innej państwowej osoby prawne.1, lgó*.ter. śJńóziou terytóriatnelol icn.żwiązkÓw |ub od komuna|nej

osoby prawnej następujące.mienie, xtore pbólógło żnyciu w oioozó "pzetargri _ na|ezy podać opis mienia i datę

nabydia, od kogo: - nie nabyłam,
vL

1. Prowadzę działalnoŚć gospodarczą2 (na|ezy podaĆ formę prawną i przedmiot działa|ności): nie prowadzę,

- osobiŚcie -- nie prowadzę,

- wspo|nie z innymi osobami - nie prowadzę,

Ztegotytułu osiągnęłam w roku ubiegłym pzychÓd idochÓd wysokoŚci: - nie dotyczy,

2, Zarządzamdziała|nością gospodarczą |ub jestem przedstawicie|em, pełnomocnikiem takiej działalności

(należy podac formę prawną i pzedmiot działalnoŚci): - nie zaządzam,

_ osobiŚcie -. nie zazqdzam,
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- Wspo|nie z innymi osobami. _ nie zarządzam,

Z tego tytułu osiągn4em(ełam) w roku ubiegłym przychÓd i dochÓd w wysokości: - nie osiągnęłam'

vll.

1.Współkachhand|owych(nazwa,siedzibaspÓłki):niedotyczy'

- jestem członkiem zauądu (od kiedy): nie dotyczy'

jestem członkiem rady nadzorczej {od kiedy): -- nie dotyczy,

jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): - nie dotyczy,

Z tego tytułu osiągnęłam w roku ubiegłym dochod w wysokoŚci: - nie dotyczy'

2' W społdzie|niach: - nie dotyczy,

- jestem członkiem zaządu (od kiedy): - nie dotyczy'

- jestem członkiem rady nadzorczej31od kiedy) - nie dotyczy,

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

Z tego tytułu osiągnęłam(w roku ubiegłym dochÓd w wysokości: . nie dotyczy,

3.Wfundacjachprowadzącychdziała|nośógospodarczą:-niedotyczy'

- jestem cztonkiem zaządu (od kiedy): - nie dotyczy'

- jestem członkiem rady nadzorczej {od kiedy): . nie dotyczy'

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): - nie dotyczy,

Z tego tytułu osiągnęłam, roku ubiegłym dochÓd w wysokości: - nie dotyczy'

vlll.
Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia |ub innej działa|ności zarobkowej |ub za1ęĆ, z podaniem kwot

uzyskiwany ch z kaŻdego tytułu: -- dochód z tytułu zatrudnienia w Urzędzie Gminy w Bojanowie za 2013 r. _

97.g44.61zł, dochÓd małŹonka z tytułu emerytury -- 47.32g,66 zł, .- maŁŻeńska wspó|ność majątkowa.

tx.
Składniki mienia ruchomego o wańości powyŻej 1o ooo złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych

ll łl
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naleiy podać markę, modę! i rok produkcji): nie dotyczy'

x.
Zobowiązania pienięŻne o wańoŚci powyżej 10 ooo złotych, w tym zaciqgnięte kredyty i poŻyczki oraz
warunki, na jakich zóstały udzie|one (wob-ec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokoŚci): --

nie dotyczy.

Powyższe oŚwiadczenie składam świadomy(a),iŻnapodstawie ań.233 $ 1 Kodeksu karnego za podanie nieprawdy

Iub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wo|ności.

Bojanow, 22 kwietnia 2014r,
(miejscowość' data)

ierafin,

1 Niewłaściwe skreś|ić.
, i.ji;;.łi;ł dńi"rnós"iwytwórczej w ro|nictwie w zakresie produkcji roś|innej izwierzęcej, w formie i zakresie gospodarstwa

^ rodzinnego.
3 Nie dotycży rad nadzorczych spółdzie|ni mieszkaniowych.
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