
oŚwnDcZENlE MAJĄTKOWE
wójta, za§tępcy wójta, §ekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organiracryinej gminy,

osoĘ ranądrającej i członka organu larządzającego gminną osobą prawną orar osoby urydającei
decyzje administracyjne w imieniu wójtal 

l'l /' ,r/r ł //
Lubycza Królewska, dnia .20,05.ża20 r.

(miejscowość}

ł

tfiraga:
1. Osoba sktadaląca oświadcrenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą §taranns§o i zupełnego

każdej z rubryk.
2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajduJą w konkretnym przypadku zastosowania, należywpisać "nie dołcav".
3. Osoba skladająca oświadczenle obowiązana je§t określlć przynależność poszceególnych składników

maiątkotrych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i ma|ątku oblętego małżeńską wspólnośclą
majątkową,

4. &śriadeenie majątkoułe dctycry majątku w kraJu i za granicą.
5. Oświadczenie majątkowe obejmuie również rrierrytelności pienĘźne.
6. W cĘŚGi A oŚwiadcrenia zawarte są informacie jawne, w częścl ts zaś informacje niejarrne dotycrące adresu

ramieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca połnżenia nieruchomości.

czĘŚĆ A

Ja, niżej podpisany(a), ...6rażyna Mazik z domu Ksiądz,
(imiona i naż{risko oraz nrzwisko rodowe)

urodzcny{a} ..,m.07, 1962.........w,..Grabowicy
§zkola Podstawowa w Machnowie Norrrym - DYREXTOR,

{miej§c€ ratrudnienia, stanowisko fub fu nkcja}

Po Z3poznaniu się z prrepisami u§tawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności
gospodarcrej grzez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2aL7 r" poz" 1393} oraz ustawy z dnia
§ rnarca 199O r, o samorządzie gminnyrn (Dz. U. z 2at7 r, poz. 1875}, zgodnie z art. 24h tej ustawy
oŚwiadczam, że posiadam wchodzące w skład matżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój
rnajątek odrębny:

l.

Zasoby pieniężne:

- środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: ......nie doĘczy"...,.vi

- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: ..,nie do,tyczy

* papiery wartościowe: .,.nie dotyczy
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2" Mieszkanie o powierechni: .".58,",._". m2, o vfartości: ""..11?ff§ §fiuł prawny:

.własnościowe. ". ",....,..,.
3.Gospodarstwo rol*e:

rodzaj 8ospodar§tl\ra: ..."..Ęfi$o-ruilne.. .....", powienchnia:

..1,56 ha.-,.. ".. o wartości: 15$§8 r!

rodraj eabudoury: ..bez zahrdmry

Ęltuł prawny: wspóhrtasnc§ć z bratem lfrfrgiagern Kgiądr{ ui$tttlie brat, płrle deieńarxi l(arimierr

SonĄra

Ztegc rytŃ osi*ną*emtęlnml w roku ubiegtyrł prgychód i dochót| łc,§ywl*oŚck,..;fił€ l§T§*d§m....".

4. lnne nieruchorności:
powierzchnia: .,.,-,"nłe d§ty{ry

llł "
Fosiadann udziały w sŃłkach handtowych * naleĘ podać licabę i ernitenta udziałów:

:: :"::::,11

udziaĘ te stanowią pakiet więk§ry niż 1o?6 udziałów w ssce:

Z tego Ę§ułu osiągnąłem{ęłam} w roku ubieg*ym dochód w wysokości: ".,.""-..-.----.

l\r.
Posładarn akcie w spótkach handlowych - naleĘ e6deć liczĘ ł em*tenta alrcji:

....ni€ dotycry

akcje te stanowią pakietwiększy niż t§% akcjiw spółce:

Z tego §ltrrłu osiągnąłer,ntę|am} w roku ubiegfym dochód w wy§okościi "-......-...-..--

v.
Nabyłem{am) {nabył mój małżoneĘ z wyłączeniem mienla prrynależn€go do lego majątku odrębne8o}

od Skarbu państwa, innej państwowej osoĘ prawnej, jednostek sarnorądu terytorialnego, ich

ruiązków, komunalnej osoby prawnej lub zwiąrku metropołitalnego następujące mienią które podlesało

zbyciu w drodze przetargu - należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo: .".......nie dotycr?



Vl.
1, prowadzę działalność gospodarczą'(należy podać formę prawną i przedmiot działalności}: ,..,,,.............

.,.,..,nie dotyczy

osobiście ....nie dotyczy

- wspólnie z innymi osobami .,.,.nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem{ęłam} w roku ubiegĘm przychód i dochód w wysokości: ........-.......

2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej działalności

{należy podać formę prawną i przedmiot działalności): ...nie dotyczy

- osobiście ....nie dotyczy

Vll.

- wspólnie z innymi osobami .,nie dotyczy

Z tego Ętułu osiągnąłem{ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości: ..,...,.........

1. W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): ...nie dotyczy
2.

\Ł

!

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): .....nie doĘczy

Z tego §rtutu osiągnąłem{ęłam}w roku ubiegłym dochód w wysokości: ................

2, W spółdzielniach:
........nie dotyczy

- jestem członkiem zarządu (od kiedy}: ..,.,.....,...nie dotyczy

- jestem członkiem zarządu (od kiedy): .......nie dotyczy

- jestem członkiem komisjirewizyjnej (od kiedy): ,,,.....nie dotyczy



* jestem członkiem rady nadzorczej3 {od kiedy): -.nie dotyczy

- jestem członkiem komisji rewiryjnej (od kiedy) : .nie dotryczy

Z tego h/tułu osiągnąłem{ęłam) w roku ubieglym dochód w wysokości: ...,.,.,...,...,

3. W fundacjach prowadzących działalność gospodarczą:

-jestem członkiem zarządu (od kiedy}: ...,...,...,.,nie dotycry""",

- jestem członkiem nady nadzorczej {cd kiedy}: nie dotycry

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy}: ...--.....-.....-nie dotycry- V

Ztego §ftułu osiągnąłem(ęłam}w roku ubiegĘm dochód w wysokości: ",.""""""

Vlll.
lnne dochody osiągane z Ętułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęĆ, z podaniem

kwot uzyskiwanych z każdego §[ułu: ...82 541,543 zł - dochód z tytułu zatrudnienia

lx.
§kładniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznYch

l należy podać markę, model i rok produkcji): ..,.nie dotyczy

I

x.
Zobowiązania pieniężne o wańości powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kred§ i poŻyczki oraz

warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokoŚci): ,....

.nie doĘcry



powyższe oświadczenie składam świadomyia), iż na podstawie art, 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie nieprawdy

lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.
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1 Niewłaśclwe skreślić.

' Nie dotyczy dziatalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, w formie

i zakresie gospodarstwa rodzinnego.

' Nie dotyczy rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych.
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