OSWIADCZENIE MAJJ\TKOWE
w6jta, zast,pcy w6jta, liekretarla amiR'" skarbRika gFRiA'I, kierownika jednostki organizacyjnej gminy.
6,oby !af!flcilejfleej i eztonka organtllSl'lEtcilsjqeego gminnEt osobq "rswnfl oral osoby wyciajlleej
decyzje administl aeyjl1e w imieniu w6jtaf
Brody, dnia 08.04.2018 r.
(miejscowosc)

Uwaga:

1. Osoba skfadaj'lca oswiadczenie obowh:}zana jest do zgodnego z prawd'l, starannego i zupefnego wypefnienia
kaidej z rubryk.
2. Jezeli poszczeg61ne rubryki nie znajduj'l w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy wpisac "nie dotyczy".
3. Osoba skfadaj'lca oswiadczenie obowi'lzana jest okreslic przynaleinosc poszczeg61nych skfadnik6w
maj'ltkowych, dochod6w i zobowi'lzan do maj'ltku odr~bnego i maj'ltku obj~tego matiensk'l wsp6lnosci'l
maj'ltkow'l.
4. Oswiadczenie maj'ltkowe dotyczy maj'ltku w kraju i za granic'l.
5. Oswiadczenie maj'ltkowe obejmuje r6wniei wierzytelnosci pieni~ine.
6. W cz~sci A oswiadczenia zawarte s'l informacje jawne, w cz~sci B zas informacje niejawne dotycz'lce adresu
zamieszkania skfadaj'lcego oswiadczenie oraz miejsca potoienia nieruchomosci.

cz~stA

Ja, niiej podpisany(a), Jozefa, Boguslawa Walczak z d. Wesolowska,
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) 08.11.1959 w Lubsko
Kierownik Gminnego Osrodka Pomocy Spotecznej w Brodach,
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu sifi z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 ograniczeniu prowadzenia dziatatnosci
gospodarczej przez osoby petniqce funkcje publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1393) oraz ustawy z dnia
8 marca 1990 r. 0 samorzqdzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), zgodnie z art. 24h tej ustawy
oswiadczam, ie posiadam wchodzqce w sktad mafienskiej wsp61nosci majqtkowej tub stanowiqce m6j
majqtek odrfibny:

I.
Zasoby pieni~i:ne:
- srodki pieni~i:ne zgromadzone w walucie polskiej: 1.000,00 zt

- srodki pieni~i:ne zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy

- papiery wartosciowe: nie dotyczy
na kwot~:

II.
2
1. Dom 0 powierzchni: 88 m , 0 wartosci: 100000,- zt potoiony na dziatce 0 pow. 0,24 ha tytut prawny:
wtasnosc odr~bna

2. Mieszkanie 0 powierzchni: nie dotyczy, 0 wartosci: nie dotyczy tytut prawny: nie dotyczy
3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: grunty orne, powierzchnia: 0,20 ha
o wartosci: 8000,- zt
rodzaj zabudowy: nie dotyczy
tytut prawny: wtasnosc odr~bna
Z tego tytutu osi<lgn~tam w roku ubiegtym przychOd i dochOd w wysokosci: nie dotyczy
4. Inne nieruchomosci:
powierzchnia: nie dotyczy
o wartosci: nie dotyczy
tytut prawny: nie dotyczy

III.
Posiadam udziaty w sp6tkach handlowych - naleiy podac

liczb~

i emitenta udziaf6w: nie dotyczy

udziaty te stanowi<l pakiet wi~kszy nii 10% udziat6w w sp6tce: nie dotyczy
Z tego tytutu

osi<lgn~tam

w roku ubiegtym doch6d w wysokosci: nie dotyczy

IV.
Posiadam akcje w sp6tkach handlowych - naleiy podac liczb~ i emitenta akcji: nie dotyczy
akcje te stanowi<l pakiet wi~kszy nii 10% akcji w sp6fce: nie dotyczy
Z tego tytutu osi<lgn~tam w roku ubiegtym doch6d w wysokosci: nie dotyczy

V.
Nabytam (nabyf m6j mafionek, z wyt<lczeniem mienia przynaleinego do jego maj<ltku odr~bnego)
od Skarbu Panstwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorz<ldu terytorialnego, ich
zwi<lzk6w, komunalnej osoby prawnej lub zwi<lzku metropolitalnego nast~puj<lce mienie, kt6re podlegato
zbyciu w drodze przetargu - naleiy podac opis mienia i dat~ nabycia, od kogo: nie dotyczy
VI.
1. Prowadz~ dziatalnosc gospodarcz<l2 (naleiy podac form~ prawn<l i przedmiot dziafalnosci): nie dotyczy

- osoblscie - nle dotyczy
- wsp61nie z innyml osobami - nie dotyczy
Z tego tytufu osiClgnE';fam w roku ubiegtym przychOd i doch6d w wysokosci: nie dotyczy
2. Zarzqdzam dzia'alnosciCl gospodarczq IUb jestem przedstawlcielem, petnomocnikiem takiej dziatalnosci
(nalezy podac formE:; prawnCl i przedmiot dziatalnosci): nie dotyczy
- osobiscie - nie dotyczy
- wsp61nie z innymi osobami - nie dotyczy
Z tego tytufu osiqgnE:;tam w roku ubiegtym doch6d w wysokosci: nle dotyczy

VII.
1. W sp6tkach handlowych (nazwa, siedziba sp6tki): nle dotyczy
- jestem cztonkiem zarzqdu (od kiedy): nie dotyczy
- jestem czfonkiem rady nadzorczej (od kiedy): nle dotyczy
- jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nle dotyczy
Z tego tytufu osiqgnE:;tam w roku ubiegfym doch6d w wysokosci: nle dotyczy
2. W sp6tdzielnlach: nle dotyczy
- jestem czfonkiem zarzqdu (od kiedy): nle dotyczy
- jestem czfonkiem rady nadzorczej3 (od kiedy): nle dotyczy
- jestem czfonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy
Z tego tytutu oslqgnE:;fam w roku ubiegtym doch6d w wysokosci: nie dotyczy

3. W fundacjach prowadzqcych dziafalnosc gospodarczq: nie dotyczy
- jestem czfonkiem zarzqdu (od kiedy): nle dotyczy
- jestem czfonkiem rady nadzorczej (od kiedy): nle dotyczy
- jestem czfonklem komlsji rewizyjnej (od kledy): nle dotyczy

Z tego tytutu osiqgn~tam w roku ubiegtym doch6d w wysokosci: nie dotyczy
VIII.
Inne dochody osiqgane z tytutu zatrudnienia tub innej dziatalnosci zarobkowej lub zaj~c, z podaniem
kwot uzyskiwanych z kaidego tytutu: Gminny Osrodek Pomocy Spotecznej - wynagrodzenie doch6d
roczny og6tem 59859,92 zt brutto
Dieta za udziat w posiedzeniach komisji ds. RPAiN 916,80 zt
ZasHek pieni~zny z ubezpieczenia spotecznego (zasitek chorobowy) 266,97 zt

IX.
Sktadniki mienia ruchomego 0 wartosci powyzej 10 000 ztotych (w przypadku pojazd6w mechanicznych
nalezy podac mark~, model i rok produkcji): nie dotyczy

X.
Zobowiqzania pieni~ine 0 wartosci powyiej 10 000 ztotych, w tym zaciqgni~te kredyty i poiyczki oraz
warunki, na jakich zostaty udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokosci):
- nie dotyczy

CZIiSC B

Powyzsze oswiadczenie sktadam swiadomy(a), ii na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie nieprawdy
lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnosci.

Zasieki 08.04.2018
(miejscowosc, data)
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Jo.t}o!~. . LJrA.c:w.1v

r 1Mr'

(pod pis)

Niewfasciwe skreslic.
Nie dotyczy dziatalnosci wytw6rczej w rolnictwie w zakresie produkcji roslinnej i zwierz~cej, w formie
i zakresie gospodarstwa rodzinnego.
Nie dotyczy rad nadzorczych sp6fdzielni mieszkaniowych.

