
ośWhDczENlE MAJĄTKoWE

wóita, zastępcy wóita, sekretarŻa gminy' sl.€ńnika gminy, kierownika iednostki organża"lrfJ J-*r'osoby Żarządzającei i członka organu zażądzaiącego gminną osobą p;wną '' _-
oraz osoby wlrda'ącej decyzie administ.acyjne w imieniu wóita1

Grabiny, dnia 26.04.2011 r.
(ńiejs.owość)

ttwaga:

l. osoba składająca oświadczenie obowiąana jest do zgodnego z prawdą sta.annego i zupełnego wyPełnie-
nia każdej z rubryk.

2. Jeżeli poszcŻególne rubryki nie znajdują w konk.etnym przypadku zastosowania' należy wpisać "dejgŁczv".

3. osoba.składająca oś'viadczenie obowiązana jest okleślić prżynależno{ść poszczególnych składników mająt_
ko]rych, dochodów i Żobowiązań do maiątku odrębnego i mająlku objętego małżeńską wspólnością ń;_
jątkową.

4. oświadcŻenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za gaanicą.

5. oświadczenie mająłkowe obejmuj€ równieżwierrytelności pieniężne.

6. w części A oświadczenia zawańe są inlormacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dołczące ad.e-
suzamieszkania składającego oświadczenie oraz mieisca położenia nieruchomości.

czĘśó A

Ja' niżej podpisany(a)' Dorota Bożena oleksy Wójcik'
(imiona inazwisko oraŻ naŻwiŚko rodowe)

urodzony(a) 13'081968r.. w Dębicy

(niejsce zat.udnienia, stanowisko tub iunkcja)

po zapoznaniu się Ż pżepisami ustawy Ż dnia 2.1 sielpnia 1997 r. o ogmnicżeniu prowadzenia dzjałalności go-
spodarczej Pru€z osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U' Nr 106' poz.679, z 1998 r' Nr 113' poŻ' 715 i Nr 1ó2'
poz' 1126, z 1999 r' Nr49' poz 483'z2000r'Nr26'poz'306olazz2oo2r'Nr113'poz'984iNr214'poŻ.18o6)oraŻ
ustawy z dnia 8 marca 1990 .. o samorządzie gminnym (DŻ. u. z 2001 f' Nl 142, poz' 1591 oaz z 2002 l. Ń. 23'
poz.220, N.62' poz' 558' Nr'l13, poz' 984, Nr 153, poz' 1271 i Nl 214, poz' 1806)' zgodnie z ań' 24h tej ustawy
ośv/iadczam' że posjadam Wchodzące w skład małżeńskiej wspólnoŚci majątkowej lub slanowiące mój majatek
odrębny:

t.

zasoby pieniężne:

_ środki pieniężne gromadzone W walucie polskiej: 233 794'79

- środka pieniężne gromadŻone W walucie obcej: nie dotyczy

- papiery wartościowe: nie dotyczy
na kwotę:

.

1' Dom o powierzchni: 240 m'?, o wańości: 2o4 ooo Muł prawny: ak1 własności

2' lvlieszkanie o powieżchni: nie dotyczy m'Ż, o Waftości: nie dotyczy !^uł prawny: nie dotyczy

3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: pole uprawne' powieŻchnia: 1'69 ha

o wartości: 5000 zł

rodzaj zabudowy: nie dotyczy

tytuł prawny: akt własności

z tego tytułU osiągnąłem(ęłam) W .oku ubiegłym pŻychód i dochód W Wysokości: blak dochodu

ś, '' 1.,'



4' lnne nieruchomości:

powieżchnia: dŻiałka 900m,garaż na samochody- inwestycja loŻpoczęta dom mieszkalny- inwestycja

roŻpoczęta

o Wańości: 7 500zł, 71 299,782ł' 50 250 zł
tytuł prawny: akt własności

t.

Posiadam udziały W spókach handIowych - należy podać liczbę i emitenla udziałóW:

nie dotyczy

udziały te stanowią pakaet więksŻy niż 1 0olo udziałów w społce: nie dotycŻy

z tego tytułu osiągnąłem(ęŁm) w roku ubiegłym dochód W wysokości: nie dotyczy

Posiadam akcje W społkach handlowych - należy podać liczbę iemjtenta akcji:

nie dotyczy

akcje te stanowją pakiet większy niż 10% akcji w społce: nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

Nabyłem(am) (nabył mój mafżonek, z wyłączeniem mienia pŻynależnego do jego maj4ku odrębnego) od skar-
bu Państwa' innej państwowej osoby prawnei' jednostek samorządu terytońalnego' ich związkóW lub od ko-
munalnej osoby pfawnej następujące mienie' które podlegało zbyciu w drodze pŻetargu - ńależy podać opis
mienia i datę nabycia' od kogo: nie dotyozy

1' Prowadzę dzialalność gospodarczą'? (należy podać formę prawnąi przedmiot działalności):

osobiście nie dotyczy

wspólnie z innymi osobami nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiewm dochód w Wysokości: nie dotyczy

2. zalządzarn działalnością gospodarczą lub jestem pŻedslawicielem, pełnomocnikiem takiej dŻiałalności

(naleŻy podać formę prawnąi prŻedmiot działalności): nie dotyczy

- osobiście nie dotycŻy

Wspólnie z innymi osobami nie dolyczy

z tego tytułu osiągnąłem{ęłam) w roku ubieglym dochód w wysokości: nie dotyczy

v[.
1' W społkach handlowych (nazwa' siedŻiba spólki): nie dotycŻy

- jestem członkiem zaŻądu (od kiedy): nie dotyczy

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

- jestem cŻłonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy)] nie dotycŻy

z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) W roku ubaegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

2. W społdzielniach:

nie dotyczy

- jestem członkiem zaŻądu (od kiedy): nie dotyczy

-jestem cŻłonkiem rady nadzorczej3 (od kiedy)i nie dotyczy

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

'.-/



z tego tytułu osiągnąłem(ęŁm) w roku ubiegłym dochód w wysokoŚci: nie dotyczy

3' W fundacjach prowadzących działalność gospodarczą

nae dotyczy

- jestem członkiem zarządu (od kiedy): nie dotyczy

- jestem członkiem lady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy
_ jestem cŻłonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy); nie dotycŻy

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dolyczy

v t.

lnne dochody osiągane Ż tytułu zatrudnienia lub innej dŻiałalności zarobkowej lub zajęć' z podaniem kwot
uzyskiwanych z każdego q^ułu: zatrudnienia 69 895,39

najmu 15 000,00
dochody męża 464 055,82

tx.

składniki mienia .uchomego o wartości powyżej 10 000 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych należy
podać markę, model i rok produkcji): samochód cĘŻarowy VoLVo _2003r.

x.

Zobowiąania pienięŹne o wańości powyŻej 10 000 złotych' w tym zaciągnięte kredyty i poŻycŻki oraz warunki'
na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdaŻeniem, W jakiej Wysokosci): nie dotyczy

czĘśc B
Adres zamieszkania osoby Ś

l\4iejsce położenia nieruchomości'

1

2.

3.

4.

NĘ osoBoWE
PRAłVN!F cHn0NloNE



Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie art' 233 5 1 Kodeksu karnego za podanie nie_
prawdy lub zatajenie prawdy groŻi kara pozbawienia wolnośc''

Gtabiny 27 .04.201 'h.
(mieFcowość' dala)

1 NiewŁściwe skreślić'
'? 

Nie dotyczy działalnoŚcj wytwórczej w rolnictwie w Żakresie ptodukcji roślinnej i zwierzęcej' w formie i zaklesle gospodar-

3 Nie dotyczy ra-d nadzorczych spÓłdzieinl mieszkaniowych'

.-ąC.'<'-r'


