OSWIADCZENIE MAJ/yTKOWE
wojta, zast^pcy w6jta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy,
osoby zarz^dzaj^cej i cztonka organu zarz^dzaj^cego gminnq osobq prawn^
oraz osoby wydaj^cej decyzje administracyjne w imieniu wojta1

MINSK MAZOWIECKI, dnia 28.04.2016 r.
(miejscowo6)
Uwaga:

1.Osoba skladaj^ca oSwiadczenie obowi?zana jest do zgodnego z prawd^, starannego i zupelnego wypetnlenia kaZdej z rubryk.
2.JeZeli poszczegdlne rubryki nie znajduj? w konkretnym przypadku zastosowania, naleZy wplsa6 ..nie dotvcz.

3.Osoba skladaj?ca oSwiadczenie obowi?zana jest okre^lid przynaleZnoSd poszczegdlnych skladnikdw maj?tkowych, dochodow i zobowi^zan do maj?tku odr?bnego I maj?tku obj^tego malzeiisk? wspolnoSci? maj?tkow?.
4.OSwiadczenie maj?tkowe dotyczy maj?tku w kraju i za granlc^.
5.O^wiadczenie maj^tkowe obejmuje rdwniei wieizytelno^cl pienieine.
6.W cz^^ci A o^wiadczenia zawarte s^ informacje jawne, w cz^ci B za^ Informacje niejawne dotyczqce adresu zamieszkania sktadaj^cego o^wiadczenie oraz miejsca pototenia nieruchomo^ci.

Ja, niZej podpisany(a), BARBARA DZIEDZIC - SZOPA,

DZIEDZIC,

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) 28.10.1966 R. w MINSKU MAZOWIECKIM

URZAD GMINY W MlNSKU MAZOWIECKIM UL CHEtMONSKIEGO 14
INSPEKTOR DS. KSI^GOWOSCI PODATKOWEJ
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu si^ z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dzialalno^ci gospodarczej przez osoby petni^ce funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz. 679, z 1998 r. Nr 113, poz. 715 i Nr 162,
poz. 1126, z 1999 r. Nr 49, poz. 483, z 2000 r. Nr 26, poz. 306 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz. 1806) oraz
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz^dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806), zgodnie z art. 24h tej ustawy

oswiadczam, Ze posiadam wchodzqce w sklad malzertskiej wspdlnosci majqtkowej lub stanowiace moj majatek
odr^bny:
I.

Zasoby pieni?2ne:
—^rodki pieni?2ne gromadzone w walucie polskiej: wtasne ^rodki stanowiace odr?bny mbj majatek 50.890,00zt
( slownie : pieddziesiat tysi?cy osiemset dziewieddziesi^t zt)
—^rodki pienieZne gromadzone w walucie obcej: nie dotyczy
—papiery warto^ciowe: nie dotyczy
na kwot?:
II.

1.Dom o powierzchni: nie dotyczy m2, o warto^ci:tytulprawny:
2.Mieszkanie o powierzchni: 52 m2, o wartoSci: 130.000,00 tytut prawny: WtASNOSC ( WSP6t. MAtZENSKA)
3.Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: nie dotyczy, powierzchnia:
o warto^ci:
rodzaj zabudowy:
tytut prawny:

Z tego tytutu osiagnatem(atam) w roku ubiegtym przychdd i dochdd w wysokodci:
4. Inne nieruchomodci:
powierzchnia: nie dotyczy
o wartodci:
tytut prawny:
111.
Posiadam udzialy w spdtkach handlowych — naleZy podad liczba i emitenta udzialdw:
nie dotyczy
udzialy te stanowia pakiet wif kszy niz 10% udziatdw w spdtce:
Z tego tytutu osiagnatem(atam) w roku ubieglym dochdd w wysokodci:

IV.

Posiadam akcje w spdtkach handlowych — naleZy podad liczba i emitenta akcji:
nie dotyczy
akcje te stanowia pakiet wifkszy ni2 10% akcji w spdtce:
Z tego tytutu osiagnatem(atam) w roku ubiegtym dochdd w wysokodci: nie dotyczy

V.

Nabytem(am) (nabyt mdj matzonek, z wylaczeniem mienia przynaleZnego do jego majatku odrabnego) od Skarbu Partstwa, innej partstwowej osoby prawnej, jednostek samorzadu terytorialnego, ich zwiazkdw lub od komunalnej osoby prawnej nast^pujace mienie, ktdre podlegalo zbyciu w drodze przetargu — naleZy podad opis
mienia i data nabycia, od kogo: nie dotyczy
VI.

1.Prowadza dziatalnodd gospodarcza2 (naleZy podad forma prawna i przedmiot dzialalnodci): nie dotycz
—osobidcie
—wspdlnie z innymi osobami
Z tego tytutu osiagnatem(atam) w roku ubiegtym dochdd w wysoko^ci:
2.Zarzadzam dziatalno&cia gospodarcza lub jestem przedstawicielem, petnomocnikiem takiej dzialalnodci
(naleZy podad forma prawna i przedmiot dziatalnodci): nie dotyczy
—osobidcie
—wspdlnie z innymi osobami
Z tego tytutu osiagnatem(atam) w roku ubiegtym dochdd w wysokodci: nie dotyczy
VII.
1.W spdtkach handlowych (nazwa, siedziba spdtki): nie dotyczy
—jestem cztonkiem zarzadu (od kiedy):
—jestem cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy):
—jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):
Z tego tytutu osiagnatem(atam) w roku ubiegtym dochdd w wysokodci: nie dotyczy
2.W spdtdzielniach:
nie dotyczy
—jestem cztonkiem zarzadu (od kiedy):
—jestem cztonkiem rady nadzorczej3 (od kiedy):
—jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytutu osi^gn^)em(^tam) w roku ubieglym dochdd w wysokoSci: nie dotyczy

3. W fundacjach prowadz^cych dzialalno^b gospodarcz^:
nie dotyczy
—jestem cztonkiem zarz^du (od kiedy):
—jestem cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy):
—jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):
Z tego tytutu osi^gn^tem(tam) w roku ubiegtym dochdd w wysokoSci: nie dotyczy
VIII.
Inne dochody osi^gane z tytutu zatrudnienia lub innej dziatalnoSci zarobkowej lub zaj^6, z podaniem kwot
uzyskiwanych z kazdego tytutu: UMOWA O PRACE^ - 58 135,20Zt( stownie: pi^idziesi^t osiem tysi^cy sto

trzydzie^ci pi^t ztotych 20/100)
IX.

Sktadniki mienia ruchomego o warto^ci powyZej 10 000 ztotych (w przypadku pojazddw mechanicznych naleZy
podad mark?, model i rok produkcji): OPEL ASTRA II 2006 R. - WSP6tWLASNOSC
X.

Zobowi^zania pieni^Zne o wartoSci powyZej 10 000 zlotych, w tym zaci^gniete kredyty i poZyczki oraz warunki,
na jakich zostaty udzielone (wobec kogo, w zwi^zku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokoSci): nie dotyczy

PowyZsze o^wiadczenie sktadam ^wiadomy(a), \t na podstawie art. 233
prawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolno^ci.

1 Kodeksu karnego za podanie nie-

MlKlSK MAZOWIECKI, 28.04.2015 R.
(miejscowoSC, data)

1Niewtasciwe skre^lid.
2Nie dotyczy dziatalnosci wytwdrczej w rolnictwie w zakresie produkcji ro^linnej i zwietzf cej, w formie i zakresie gospodarstwa rodzinnego.
3Nie dotyczy rad nadzorczych spOldzielni mieszkaniowych.

