OŚWIADCZEME MAJĄTKO\VE
radnego gminy
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_

-,.Trzebnica.,.,... dnia .,,08,04.201 3.r..,,...,.,.,,,,.
(njeJscowość)

Uwaga:
1. osoba §kładająca ośłviadcz€nie zobowiązana je§t do zgodnego z plałvdą, śtarannego
i zupełnego $ypelnienia każdej z rubryk.
2. jcżeli poszczególnc rubryki nie znajdują ł, konkretnym przypadku zaśtoso$ ania,

naleł wpi§ać,,d939]ry!41,
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odrębnego objętego wspólnota majątkołvą.
4. oświadczenie o §tanie majątkowym dotycą majątku w kraju i za granicą.
5. oświadczcnie o stanie majątko{Tm obejmuje również wierzytelności pieniężne.
6. w części A oświadczeniazawarte są informacje jawne, w częściB zaśinformacje
niejawtle dotyczące adre§u ząmieśzkania §kładającego oświadczcnie oraz miejsca
polożenia nieruchomości.

CzęśćA
Ja, niżej podpisany(a), .,,

Barbara lrena Trclińska"" " " ,Małys"

".',;;;;;ii;;;-;;;t.*";;;;;;;

urodzony(a)

(ni.jsce zalrudnienia, stdołislo lub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustarry z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
1nr.u. rzool I. Nr 142, poz. 1591 oIaZz2002 r. Nr 23, poz.2żO,Nt 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr l53, poz. 12'7I i Nr 214, poz. 1806), zgodnie z art. 24 h tej ustawy ośWiadczam,
Ze posiadam wchodzące w skład małżeńskiejwspólności majątkowej lub stanowiące mój
majątek odrębny:
I.
Zasoby pienjężne:
-środkipieniężne zgromadzone ł- walucie polskiej: .......,,........
...............6.53'7 .83zł...... ,,,. ,.wspólnota. ... ..małźeńska,,.... , , ..

-środkipieniężnc zgromadzone w walucie obcej ... ...
-papięry wartościowe: .......,...,nię...dotyczy... ,..

tI.
1.

. -

.
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..... , ..

..,.,.....,...,,..,.,."

Dom o powierzchni: ...87,,.,.........,. m', o wafiości:
l40,000.zł

na k\łotę:

"""",

T).tuł prawn,v:,..\ł spólnota,,.malżeńska..,
2.

Mieszkalle o powierzchni: nie,,.dotyczy,,,... -,.,.,,.,...tn',
Tltuł prawrry...,...,..

o

wańości:,.. -,,

3. Gospodarstwo rolne:

Rodzai .so spodarst\ł a: . . plodukcja.. rolna,..,powierzchnia:12,4932o Nańości: ..,... 1 00,000.zł,,,..,..
,

,

-

-ha...ftz

rodzaj zabudowy:

.,.......garź...wiata.

T)tuł pra\łny|
....,...-wspólnota-..małżeńska...,
Z tego t}tułu osi€nąłem(ęłam) *,roku ubiegłyln przychód i dochód
w wysokości:
...dochód,..8,800,zł..
4. Trrne nieruchomości:
powierzchDi a:

o \ł,artości:
.., ,..3 50,000,zł

T}luł prawny:
,

,. ..

. ,

III.
1

..wspólnota. ..małżcńska.

,

Posiadam udziały u, spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub
przedsiębiorców. w których uczestn icżą takie osoby należy podać liczbę i emitcnta
udziałów:

,,,..-nie...doĘczy..,.

UdZiĄtestanowiąpakietwiększyniź1O%udziałówwspółce:....,,..,,...,.."""""
Z tego

2,

Posiadam udziaĘ ł, innych spółkach handlowych należy podać liczbę i emitenta

udziałórv:,.,...,.,.,.nie,,,dotyczy........,...
Z

Iv.

1.

tjĄułu osi€nąłem (ęłam) w roku ubiegĘm dochód w rłrysokości:

tego t}tułu osia€nąłem (ęłam) w roku

ubiegłlm dochód w lłlsokości:

Posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem gminnycb osób pra\l,nych lub
Przedsiębiorców, których uczestnicżątakie osoby należy podać liczbę i emitenta

Ńcji:
,.,..,...,........nie,..doLyc7y.......

akcje te stanowią pakięt większy niż ]0% akcji w spółce:
z tęgo

2.

j:
§tułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokośc " " " " " " " "

Posiadam akcje w innych spółkach handlowych nalezy podaó liczbę i emitenta
akcji:

nię..,dotyczy.,.,.,.,,.,.

z tęgo

§tułu osiągnąłęm (ęłam) w roku r-rbiegĘm dochód

rv

uysokości:

Nabl.łern(am) (nablł mój małżonck, z w}łączenien mienia pr4,należnego dojego
majątku odrębnego) od Skarbu Państ\ła, inne.j pńst\ł-owei osoby prawnej, jednostek
samożądu terytorialnego, ich zrviązlrów-lub od komunalnej osoby prawnej mienie. które
podlegało zbyciu ł, drodze przetalgu nalcży podać opis mienia i datę nabycią od kogo:

..,,nie...dotyczy...,..

vI.

l.

2.

Prowadzę działalnośćgospodarczą (należy podać formę prawną i prżedmiot

działalności):

-

wspólnie z innl.rni osobami

z

te

go t),tułu o§iągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym przychód

i dochód w wysokości: ,,,,.

Zarządzam dziŃalnością gospodarcząlub jestem przedstawicielem, pełnomocnikicm
takiei działalności( należy podać fotmę prawną i przedmiot dzialalności):

- osohiście
-

wspólnie z innymi osobami

z tego §,tułu osiągnąłem (ęłanr) w roku ubiegĘm dochód w wysokości:

\1I.
-

jęstem cżłontiem zalządu (od kiedy):

-

jestem członkiem rady nńzorczej (od kiedy):

z 1ego

t)łułuosiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłlm dochód wwysokości:

VIII.

q,tułu zatrudnienia lub inrrej działalnościZarobkowej lub żajęó,
z podarriem kwot uzyskiwanych z kźdego tytułu: ,,.zatrudnienie -35,1'76,38 ..zl.........
795,56 ń...1,843,20-.zł....2'1,582,'79..ń...z,ritot..,z Uźędu,.Skalbowego..1,288.00,zł.....
diela. , ,radnej - 9,538,92.ń... -...............
... ,. , ,. ,,. ,.. .. ...lvspólnota, .małżeńska.. ,
Inrre dochody

..

osiąane

Z

Składniki mienia ruchomego o wańości powyżej 10,000 złotych (w przypadku pojazdów
mechanicznych należy podaó markę, model i rok produkcji):
,.,. golf lv,, rok prod.2000..,,,...,....,.,,.,,
.

,.

x-

. ,

.. .. , ,, .. ,. .. ,,. ..

.,Wspólnota...małżęńska,

Zobowiązania pieniężnę o wartości povyżęj 10.000 żłotych,w t}an zaciągnięte kredly
i pożyczki oraz wai-unki, najakich zostaĘ udżielone (wobec kogo, w związku zjałim
zdarzeniem, W jakiej wysokości ): ... nie dorycży

Powyższe oświadczenie skladam świadomy(a) , iż na podstawie ań. 233 § l Kodeksu kamego
za podade nieprawdy lub zalajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.

......Trzębnica.. 08. 04. 2Dl3 l....
(mieiscowość. data)

1

2

NiewłŃciwe skęślić.
Nie dob,czy działalnościwytwórczej w rolnictwię w zŃresię prodŃcji roślinnej
i zwietęcej, w formie i zakresie gospodarstwa rodzinnego,
Nie dotyczy rad nadzolczych spółdzielni mieszkaniowych,

