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29 kwietnia 2020 r.
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IIWAGA:
l. Osoba składająca oświadczenie obowiąana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia

kńdejz rubryk.
2. Ieżeli poszczególne rubryki nie majdują w konkrefirym prąypadku zastosowania, naleĘ wpisać ,,nie dotyczy".
3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależnośćposzczegóLnych składników

majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżefiskąwspólnością
majątkową.

4. Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą.
5. Oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelności pieniężne.
6. W części A oświadczęniazawartę są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne doĘczące adresu

zamieszkania składającego oświadczęnie oraz miejsca położenia nieruchomości.

CZĘSC A

I a, niżej po dpi s any ( a), Katar zyn a T eres a P ie chnik (P awłowska)
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzóny(a) 11 lipca 1982r. w Tomaszowie Lubelskim
Urząd, Miejski w Lubyczy Królewskiej - Sekretarz Gminy

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapomaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r, o ograniczeniu prowadzenia dzińalności
gospodarczej przez osoby pehriące fuŃcje publiczne (Dz. U. 2017 r., poz. 1393)) oraz ustawy z dnia

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r,, poz, 1875) zgodnię z art, ż4h tej ustawy

oświadczam, ze posiadam wchodzące w skład maŁeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój

majątek odrębny:

I. Zasoby pieniężne:
środki pienięzne zgromadzone w walucie polskiej: 20 000 ń

środki pienięzne zgromadzone w walucie obcej: nie do§czy

papiery wartościowe: nie doĘczy
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na kwotę: nie doĘczy

il.
1. Dom o powierzchni: 180 m2, o wartości: 350 tyś ńtyfin prawny: małżeńska

wspólność majątkowa

ż. Mieszkarrie o powierzchni: .. . ..frZ, o wartości: tyhrł prawny:

nie doĘczy
3. Gospodarstwo rolne: rodzaj gospodarstwa: .... ....., Powierzchnia: ......-

o wartości: ....,., todzaj zabudowy:

tytuł prawny: nie doĘczy
Ztegotytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm przychód i dochód w wysokoŚci: nie doĘczy

4. lnne nieruchomości: dzińkao powierzchni 0,38 ha

o wartości: 20.000

tytuł prawny: małzeńska wspólność majątkowa

ilI.
posiadam udziaĘ w spółkach handlowych- należy podać liczbę i emitenta udziałów: nie do§czy

ldziaĘ te stanowią pakiet większy ńż I0% udzińów w spółce: nie dotyczy
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Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości: nie doĘczy

Iv.
Posiadam akcje w spółkach handlowych - naleĘ podać liczbę i emitenta akcji: nie dotyczy

akcje te stanowią pakiet większy ńż I0% akcji w spółce: nie doĘczy

Ztego tJ.tufu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie doĘczy

V.
Nabyłem(am) (nabył mój małzonek,zvłyłączeńem mienia ptrynależmego do jego majątku

odrębnego) od Skarbu Pństwa, innej pństwowej osoby prawnej, jednostek samorządu

terytorialnego, ich zwiryków,komunalnej osoby prawnej lub zwi7ku metropolitarnego

następujące mienie, które podle gńo zbycillw drodze przetargu - naleza podaó opis mienia i datę

nabycią od kogo:
nie do§czy
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VI.
1. Prowadz ę dziŃalność gospodarcząIŻl (nale4 podać formę prawną i przedmiot działalności): . ., ......

nie dotyczy

osobiście: nie do§czy
wspólnie z innyrni osobami: nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychod i dochód w wysokości:

nie doĘczy

ż. Zarządzam działalnością gospodarcząIubjestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej

dzińailnośct (naleĘ podaó fonnę prawną i przedmiot działalności):

osobiście
nie doĘczy

wspólnie z lnnymi o sobami

nie doĘczy

Z tega tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie doĘczy

vII.
1. W spółkach handio!\ych (nazwa, siedziba spółki): nie do§czy

jestem członkiem zarządu (od kiedy): nie dotyczy

jestem człoŃiem raĘ nadzorczej (od kiedy): nie doĘczy

jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy) nie dotyczy

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłarn) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie doĘczy

2. W spółdzielniach: nie do§czy

jestem członkiem zarządu (od kiedy): nie dotyczy

jestem członkiem tńy nńzorczej9l(od kiedy): nie dotyczy

jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie do§czy
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Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie doĘczy

3. W fundacjach prowadzącychdzińalność gospodarczą: nie doĘczy

jestem członkiem zarządu (od kiedy): nie dotyczy

jestem członkiem rudy tadzorczej (od kiedy): nie dotyczy

jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy
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Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie doĘczy

VIII. Inne dochody osiągane zĘtńu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z

podarriem kwot uzyskiwanych zkażdego tytufu: 33 246,09 zł ze stosunku pracy w Urzędzie

Miejskim w Lubycry Królewskiei,35024,72 złze stosunku pracy w Gminnym Zespole

Ekonomiczno _ Administraryjnym Szkół w Jarczowie za okres I-YI2019 rok,

2 000 zł - umowa o dzieło GLKS GRAF CHODYWAŃCE,
Świadczenie wychowawcze za20l9 r. - 6000 zł,

Świadczenie 
'Dobry 

Stań" za2019 r. - 600 zł,
małżeńska wspólność maj ątkowa.
IX. SĘładniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 ńoĘch (w przypadku pojazdów

mechańicznychna\eĘ podać markę, model i rok produkcji):

Volkswagen Tuareg, 2003 r.

X. Zobowiązariapienięzne o wartości powyżej 10 000 ńoĘch, w tym zaciągnięte kredyĘ i
pożyczki oftź wafunki, na jakich zostaĘ udzielone (wobec kogo, w związktlz jakimzdatzeniem,w

jakiej wysokości): kredyt gotówkowy na budowę domu - 64.200 ń, pozostńo do spłaty: 41679,73 zł

Bank Pocź owy, mńżeńska wspólność maj ątkowa.
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Luby cza Królewska, dnia 29.04.2020 r.

(miejscowość, data)

*.ąłanłł,lłQrł*e
r'(podpis)

[1] Niewłaściwę skreślić.

izi Ni" d,oĘczy działainości wytwórczej w rolnictwie w zakresię produkcji roślinnej l rwierzęcej, w formie i

zakresię gospodarstwa rodzinnego.

[3l Nię dotyczy rad nadzorcrych spółdzielni mieszkaniowych.
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