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wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminyn skarbnika gminy, kierownika jednostki
organizacyjĘ gminy, osoby zarządzającej i czlfilnka Órganu iańądzającego gminną osobą
prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta 1

Lubycza Królewska o dnia 14 kwietnia2020 r.
(miejscowość)

Uwaga :

1.

,

ĄJ.

4.

5.

6.

Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego
i zupehego wypełnienia kazdej z rubryk.

Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym prrypadku zastosowania ,
naleĘ wpisaó ..nie dotycąv".

Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność
poszczególnych składników majątkowychn dochodów i zobowiązań do
majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową.

Oświadczenie majątkowe dotycry majątku w kraju iza granicą.

Oświadczenie maj ątkowe obejmuje również wierrytelności pieniężne.

W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje
niejawne dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca
położenia nieruchomości.

Ja,niZej podpisany (a) , Monika Maria Nazarowiczz domu Watras

CZĘŚC A

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony (a)2t listopada 1973 roku w Rachaniach

oŚwrłuCzENIE MAJĄ



IJrządMiejski w Lubycry Królewskiej, ul Kolejowa 1, 22,680 Lubycza Królewska _

Skarbnik Gminy.
(miejsce zatrrrdnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu się z przeplsami ustarvy z dńa 21 sierpnia ]:?1 i"H_o,ogranicz*r"_oj:HoT:,:
irrał""s.i !orpoań""ą prr", osoby pełniące funkcje publiczne (Dz.U. z 20I7t., poz.

1393) oraz ustawy z dnia-8 mafca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 20I7r,, poz,

1875), zgódnie z art.Zilhtej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małzeńskiej

wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny :

L

Zasoby pieniężne:

_ środki pienięzne zgromadzone w walucie polskiej : gotówka w wysokoŚci 40 000,00 złotYch

v

- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej : nie doĘcry

- papiery wartościowe : nie doĘczy

il.
i

i

1. Dom o powierzchni : 153 m 2, o wartości 560 000,00 złotych (wg ubezPieczenia)

tytuł prawny : współwłasność YzadziaNa

2. Mieszkanie o powierzchni : nie dotyczy ffi 2, o wartości

t}, tytuł prawny: ................

| :. Gospodarstwo rolne :

rodzaj gospodarstwa: nie dotyczy
powierzchnia : .............

o wartości : ................
rodzaj zabudowy : ................

Ętuł prawny : ................

ZtegoĘrtułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości :

nie dotycry
4.Inne nieruchomości :

powierzchnia: dzialka gruntowa o pow, 0 ,01348 ha

o wartości : 6 131,55 zlotych

§,tuł prawny : współwłasność |zadzialu



ilI.

Posiadam udzińy w spółkach handlowych - należy podaó |icńę i emitenta udziałów :

nie dotycry

Ztego tytułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości : nie do§czy

Iv.

Posiadam akcje w spółkach handlowych _na\eży podaó |icńę i emitenta akcji :

nie dotyczy
J

akcje te stanowią pakiet większy ńż 10 % akcji w spółce :

Ztego Ętułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości : nie doĘczy

V.

Nabyłpm (am) (nabył mój mńżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku

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

terytorialnego, ich zwiryków,komunalnej osoby prawnej \llb zńązkumetropolitalnego następujące

mienie, które podlegaŁo zbyciuw drodze ptzetargu-należy podać opis mienia i datę nabycia, od

kogo: nie dotycry

1. Prowadzę dzińalność gospodarczą 2 (naleĘ podaó formę prawną i przedmiot

działalności) :nie doĘ cry
- osobiście

- wspólnie z innymi osobami

Ztego Ęrtufu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w
wysokości : nie dotyczy
Zarządzam działalnością gospodarcząlvbjestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej

działalności (na\eży podać formę prawrrą i przedmiot działalności ) : nie dotycry

"'i"""""""
- osobiście

vL

I udzińy te stanowią pakiet większy niż t0 yo ldziałów w spółce : .......



- wspólnie z innymi osobami

ZtegoĘńułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości : nie doĘcry

1. W spółkach handlołvych (nazllla, siedziba spółki) :nie dotycry

- jestem członkiem zarządl (od kiedy) : nie doĘcry

- jestem człoŃiem rńy nadzorczej (od kiedy) : nie dotycry

.y

_ jestem człoŃiem komisji rewizyjnej (od kiedy) : nie dotyczy

z ó;di; ;;*ńąi"* ł;ilń-k" Jióń ;;hffi *y,;il;;;, ao,y,"y

2. W spółdzielniach:
nie dotycry

,!
§ź
!

- jestem członkiem zaruądu (od kiedy) : nie doĘcry

-;;;,.- ;;i;ń;,,jy ""a"" 

-;;j ; ód;v' ; ;i; ;;ó;;ń

Z ó;ydł" ;,Ęg;;il ł;ili*-k ;;i;;ń ;;;ń;*y;;i;ilil. aotv""v

3, W fundacjach prowadzącychdzińa\ność gospodarczą :

nie doĘcry

- jestem członkiem zarządu (od kiedy) : nie dotyczy

- jestem członkiem rńy nadzorczej (od kiedy) : nie dotycry

z tó; ty;ł- ;;ńil ł;ilń,"k" ;;;;ły* j;;ilJ ; *Y;;i;;;il. oorY."Y



vIil.

Inne dochody osiągane z tytr;/rtl zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej hlb zajęĆ, z

podaniem kwot uzyskiwanych zkńdego tytułu :

U,oo*u o pracę IJruąd Miejski w Lubycry Królewskiej w 2019 roku osiągnęłam dochód w

wysokości 93 979,10złotych.
ś*iud.""oie wychowawczew 2019 roku dochodów w wysokości - 15 000100 złoĘch.

świadczenie ,,ńoby stań,o w 2019 roku dochód w wysokości _ 600,00 złoĘch

Ix.

Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000

mechanicznychla\eży podać markę , model i rok produkcji) :

produkcji 2008 wartość 30 000,00 złoĘch

złotych ( w przypadku pojazdów
Samochód osobowy Volvo S80 rok

{

x.

Zobowlązańa pieniężne o wartości powyżej 10 000 ńotych, w tym zaciągńęte kredyty i
poĘczkioraz warunki, na jakich zośaĘ udzielone (wobec kogo, w zrłliązku z jakim zdarzeńęm,w

jakiej wysokości) :'ńrq"'nank pko Bp S.A o/ Tomaszów Lubelski. Kredyt hipoteczny na budowę domu w

wysoitości 258 775100 złoĘchrpozostała kwota do spłaty 186 433152 złotych.



powyzsze oświadczenie składam świadomy (a), iZ na podstawię art.233 § 1 Kodeksu karnego za

p o danie ni eprawdy lub zataj enie prawdy gr o zi kar a po zbawienia wo lno ś c i.

Lllbycza Królewska 14.04.2020 r.

(miejscowość, data)

{il.a rviĘłł ffdxa-Ta u-lcŁ

Niewłaściwe skreślić.
Nie dotyczy działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roŚlinnej i
zwterzęcej,w formie i zakresie gospodarstwa rodzinnego.

Nie dotycz y rad nadzotczych spółdzielni mieszkaniolvych.

1.

2.

a
J,


