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oŚwre.oCZENIE MAJĄTKowE

rrójta; zastępey rvójta; sekretarza gminyi skarbnika gminy, kierownika iednostki

organizacyjnej gmlny,

op\ l,

ry Bojanów, dnia 16.04.2014 r.

(dnia)
Data
wpĘwu 1\'i!' ., (miejscowośó)

Uwaga:
t ' ońba składająca oświadczenie obowiązana jest clo zgodnego zprawdą, Starannego i zupełnego

wypełnienia każ'dej z rubryk.
f , ięze1ipo.,","gó1ne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, naleĄ wpisaó

,,nie doĘ/czy''
j. osouu składająca oświadczęnie obowiązana jest określió przyna|eŻnośó poszczególnych składników

majątkowycn aócI-'oaow i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małzeńską

wspólnością majątkową
4. oświadczenie rnajątkow e doĘczy majątku w kraju i za granlca.

5. oświadczerrie ńajątkowe obejmuje równiez wierzytelności pienięzne.

6. W części A oświad częnia za-warte są informacje jawne, w części B zaś informacje nie jawne

dotyczącó adresu zamieszkania składającego oświadc zenie oraz miejsca położenia nieruclromości.

Część A

Ja niŻej podpisany(a), Maria Stanisławska, Szpyt (imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

Urodzony(a) 12 stycznia 1970 roku w Nisku

Gminny ośrorlek Pomocy Spotecznej w Bojanowie, Kierownik ośrodku

(m i ej s c e z atrudni en i a, s t anow i s ko lttb funkcj a)

po rozpoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 2l sierpnia 199.7 r, o ograniczeniu prowadzenia

działalności gospodarcĄ pizez osoby peirliące funkcje publiczne (Dz,lJ, Nr 106 , poz. 679 , z 1998 r.

Nr 113, -poz 715 i Nr 162 , poz. 1126, z 1999 r. Nr 49, poz 483,

22000 r.Ni26, poz.306 orazzfOOTr. Nr 113 ,poz984 iNr214,poz. 1806)orazustawy

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. IJ. z 2001 r. Nr 14f, poz. 1597ze zm.),

zgodnie z al1.24h oświadczam, ze posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności majątkowej

lLrb stanowiące mój majątek odrębny:

I. Zasoby pieniężne:
- środki piónięzne zgrolnadzone w walucie polskiej: 4 855,28 tys. zł - własność odrębna

- środki pienięzne zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy

- papiery wańościowe., nie dotyczy na kwotę : nie dotyczy

II.
1. Dorn o powierzchl.li: 180 m2, o wattości:400 tys. zł, tytuł prawny: współwłasność z dziećmi

2. Mięszkanie o powierz chni: 60 m2 o wańoś ci: ]50 tys. zł, tytuł prawny: współwłasność z dziećmi

3.Gospodarstwo rolne: rodzaj gospodarstwa: nie dotyczy, powierzchnia: nie dotyczy

o warlości: nie clotyczy, rodzaj zabudowy: nie dotyczy, tytuł prawny: nie doĘczy,

Ztegotytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm przychód i dochód w wysokości: nie doĄlczy
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4. Inne nieruclromości: działka o powierzchni 0,3712 sklasyfikowana jako grunty pod zubudowę-

1975 m2 oraz użytki rolne_ o,lvsz ha jiz _wartość zÓ-ooo,oo zł Ętń prawny: współwłasność z

dziećmi

III.
Posiadarn udziaty w spółkach lrandlowyclr - na|eŻy podaó liczbę i emitenta udziałów: nie dotyczy

lJdziały te stanoiii| pakiet większy niz. IO%o udziałów w spółce: nie doaczy

Z tegotytułu osiągnąłem(ęłam) w roku uuległym dochód w wysokośc t: nie dotyczy

IV.
Posiadarn akcje w społkaclr handlowych - na\eży podaó liczbę i emitenta akc1i: nie doaczy

Akcje te stanówią pakiet większy nii lo,yo akaji w spółce: nie dotyczy

Ztłgotytułu o.iąńąi"-(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

iluuvł"-(u*) (nabył mój lnałzonek, z wytączeniem mienia przyna|einego do jego rnajątku

odrębrrego) od Skarbrr państwa, irurej- państwowej osoby prawnej, .jednostek samorządu terytorialnego,

i"t.,,:'*ifiuaw lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie: nie dotyczy

vr.
1. Prowadzę działalność gospodarczą

nie dotyczy
- osobiście
.wspólnie z innymi osobami:

Ztćgotytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm przychód

f . Zarządzam dziatalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej

działalrrości ( należy podaó formę prawną i przedmiot działalności)

. osobiście - nie dotyczy
- wspólnie z innymi osobami - nie doĄlczy

Z tegotytułu osiągnął".1ętu*) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

vil.
1. Ń spółkach handlowych ( nazwa, siedziba spółki): nie dotyczy

- jestem członkiem zarządu ( od kiedy):. |1doaczsl
- jestem członkiem rady nadzor:^j ( 

99 
kiedy): nie dotyczy

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

ż,ćgotytułu osiągnąi"'"rętu.) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

2. W spółdzielniaclr : nie dotyczy

- jestem członkiem zarządu ( od kiedy):. :i: doaczy

-jestem członkiem rady nadzorczej ( !{ kiedy): nie dotyczy

- jestem członkiem t<ornis.ji rewizyjnejt3r ( od kiedy): nie dotyczy

Ztegotytułu o.iągnąi"ńtiłam) wioku ubiegĘm dochód w wysokości: nie dotyczy

3. W fundacjach prowadz ących działalnośc gospodarczą.' nie dotyczy

- jestem członkiem zarządu ( od kiedy):. |3 doĘczsl

- jestem członkiem rady nadzor:^] (:* kiedy): nie dotyczy

- jestem członkiem komisji rewizyjlreji]r 1 6d kiedy): nie dotyczy

Ztegotytułu o,iąg,'ąi"'1r1ęłam) wioku ubiegĘm dochód w wysokości: nie dotyczy

VIII. inrre dochody osiągane z tytułrr zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęó '

z podaniem kwot uzyskiwanych zkaŻdego tytułu:
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|f) ( naIezy podać fonnę prawIlą i przedmiot działalności):

nie dotyczy
.nie dotyczy

i dochód w wysokości:',,',...nie dotyczy



Z tyt. umowy o pracę 62 474,57 zł - włusność odrębna

Z iyt. prowickinia proiektu PO KL - 1!^419,00 zł - własność odrębna

Z iyt.^uczestnictwa w iomisji - 1 120,0_0.zł - włusność odrębna

ninn rodzinna na clziecko - 14.981,75 zł - własność odręhna

Ż tyt. petntienia funicji kuratora społecznego ( nie podlega opodatkowaniu)

własność odrębna
6.Stypendiumrektorazawynikiwnauce(niepodlegaopodutkowaniu)

własność odrębna

Ix. Składniki mienia ruchomego o waltości powyzej 10 000 zł (w przypadku pojazdów

mechanicznych naleĄ podaó markę, model i rok produkcjl): nie dotyczy

X. Zobowiązania pieniężne o wańości powyzej 10 000 złotych., w tym zaciągntęte.\'."a",y

ipoĘczki o.u" *ul"unki ' 
na jakich ,oituły,a,ielone ( wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem,

w jakiej wysokości): nie dotyczy

Powyzsze oświadczenie składarn świadomy(a), iz na'pod.stawie alt. f33 $ 1 Kodeksu karnego za

poauni. nieprawdy lub zatajenie prawdy grozikara pozbawienia wo|ności.

Bojanów, dnia 16.04.2014 r.

(miejscowość, data)
(podpis)

lełł,:'fTre

[ 1 ] Niewłaściwe skreś lić.

[2J Nie cloĘczy działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, w formie i zakresie

g o sp odar s tw a r o dz inne go.

]s] lvtn doĘczy rad nadzorczych spótdzielni mieszkaniowych'

1.

2.

3.

4.

J.
_ 3 976,52 zł _

1 230,00 zł
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