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gminy,skarbnikagminy,kiorownika
jednostkiorganizacyinej
w6jta,zastepcyw6ita,sekretarza
gminy,
osobyzar.qdzajqcej
gminnqosobeprawnq
i czlonkaorganuzarzqdzajqcego
orazggglyLryqqiqqejdecyzjeadminigtracyjne
w imieniuw6jtai

Kramsk,dnia10.06.2016
r.
uwaga:
'L Osobaskladajqcaoswladczenieobowiqzana do zgodnegoz pEwdq, starannegoi zupelnegowypetnletest
nia kaidej z rubryk.
2. Je2ellposzczeg6lne
rubryki nie znajdujqw konkretnymprzypadkuzastosowania,nalety wpisaedliC-dqbL

!zv..

3. OsobaskladarqcaoSwiadczenle
obowiqzanajest okre5li6przynaleinosdposzczeg6lnych
skladnik6wmajql.
. kowych,dochod6wi zobowiqzafdo malqtkuodebnego i majqtkuobjgtegomat:eiskq wsp6tnosciEmajetkowq.
-

4. OSwiadczenie
maiqtkow€dotyczymajqtkuw krajui za granicq.
5. Oswiadczenie
pieniQzne.
marqtkoweobejmujer6wni€twierzytelnoscl
6. W czqsciA oswiadczenia
zawartesq informacjejawne,w czq6ciB zas intormacjenieiawnedotyczqcead.e3u zamieszkania
sktadaiqcego
o5wiadczenle
orazmiejscapoloienianieruchomosci.

czEscA
Ja, nizejpodpisany(a),

EarbaraKarolinaEled, Bak,
{imionainazwiskoo€z raeisko rodowe)

urodzony(a)
09.,|1.1981r.
w Koninie
pracysocjalnej
GminnyOsrodekPomocySpolecznej
w Kramsku,Specjalista
(miejsce
zaltudnienia,
stanowisko
tubf unkcia)

po zapoznaniusie z przepisamiustawyz dnia 21 sierpnia1997 r. o ograniczeniu
prowadzenia
godzialalnosci
pzez osobypelniqcefunkcjepubliczne(Dz. U. Nr 106,poz.679, z 1998r- Nr 113,poz.715 a Nr 162,
spodarczej
poz.1126,z 1999t. Nr 49, poz.483,z 2000r. Nr 26, poz.306orazz 2002r. Nr 1'13,poz.984 i Nr 214,poz.1806)
o€z
ustawyz dnia 8 marca1990r. o samozqdziegminnym(Dz. U. z 2001t. Nr '142,poz. 1591otaz z 2002r. Nr 23,
poz.22O,Nt 62. poz. 558,Nr 113,poz. 984,Nr 153,poz. 1271i Nt 214. poz. 1806),zgodniez art. 24h tej ustawy
oswiadczam,2eposiadamwchodzqcew sklad malzefskiejwsp6lnoscimajqtkowejlub stanowiqcem6j majatek
.. )oreDny:
Zasobypieniezne:
- Srodkipienie2ne
gromadzone
w waluciepolskiej: 1.000,00zl
- Srodkipienieznegromadzone
w walucieobcejinie dotyczy
- papierywartosciowe:
nie dotyczy
na kwote;
it,
1. Domo powierzchni:
102m,, o wartosci:300.000,00
zl t ul prawny:wlasnosc
2. Mieszkanie
niedotyczym,, o warto6ci:niedotyczyzl tytulprawny:niedotyczy
o powierzchni:
3 Gospodarstwo
rolne:
nie dotyczy,powierzchnia:
nie dotyczy
rodzajgospodarstwa:
niedotyczy
o wartosca:
rodzajzabudowy:nie dotyczy
tytulprawny:niedotyczy

w rokuubieglympEych6dadoch6dw wysokosci:niedotyczy
Z tegotytuluosiqgnqlem(elam)
4. lnne nieruchomosci:
powiezchnia:
15,99ar
o wartosci:40 000,00zl
tytulprawny:wlasnosd
t.
- nalezypodadliczbeiemitentaudzial6w:
Posiadamudzialyw sp6lkachhandlowych
niedotyczy
udzialyte stanowiEpakietwiekszyniz 10%udzial6ww sp6lce:niedotyczy
w rokuubieglymdoch6dw wysoko6ci:
nie dotyczy
Z tegotytuluosiqgnelem(elam)

- nalezypoda6liczbeiemitentaakcji:
Posiadamakcjew sp6lkachhandlowych
nie dotyczy
akcjete stanowiqpakietwiQkszyniz 10%akcjiw spolce:niedotyczy
Z tegotytuluosiEgnElem(etam)
w rokuubieglymdoch6dw wysokoscj:niedotyczy

(nabylm6j maDonek,z wylqczeniemmieniapzynaleznegodo jego majqtkuodrQbnego)
Nabylem(am)
od Skar
bu Paistwa, innej pahstwowejosoby prawnej,jednosteksamozqdu terytorialnego,
ich zwiqzk6wlub od komunalnejosoby prawnejnastqpujacemienie,kt6re podlegalozbyciuw drodzeprzetargu- nalezypodacopis
mieniai datenabycia,od kogo:nie dotyczy
'1. Prowadzedzialalnosegospodarczqz(nale2y podad forme prawnq i przedmiotdzialalnosci):indywidualna
- handelobwoZny
gospodarcza
dzialalno6c
osobiScie
tak
wsp6lniez innymiosobaminiedotyczy
Z tegotytuluosiqgnqlem(Qlam)
w roku ubieglymprzych6di doch6dw wysokosciiza okresod styczniado maja
2016- 3.800,00
zl
2. Zatzqdzamdzialalnosciqgospodarczqlub jestem pzedstawicielem,pelnomocnikiemtakiej dzialatnosci
(nalezypodadformeprawnqi pzedmiotdzialalnosci):
niedotyczy
-

osobiscieniedotyczy

-

wsp6lnie
z innymiosobami
niedotyczy

Z tegotytuluosiagnqlem(elam)
w rokuubieglymdoch6dw wysokosci:nie dotyczy

v.
'1.W sp6lkachhandlov!"ych
(nazwa,siedzibasp6lki):nie dotyczy
- jestemczlonkiemzarzqdu(od kiedy):nie dotyczy
- jestemczlonkiemradynadzorczej
(od kiedy):nie dotyczy
- jestemczlonkiemkomisjirewizyjnej(od kiedy):niedotyczy
Z tegotytuluosiEgnElem(elam)
w rokuubieglymdoch6dw wysokosci:niedotyczy
2. W sp6ldzielniach:
niedotyczy
- jestemczlonkiemzazqdu (od kiedy)inie dotyczy

- jestemczlonkiemradynadzorczej3
(od kiedy):niedotyczy
-jestem czlonkiemkomisjirewizyjnej(od kiedy)inie dotyczy
Z tegotytuluosiqgnqlem(elam)
w rokuubieglymdoch6dw wysokoscirniedotyczy
prowadzqcych
gospodarczq
3. W fundaclach
dzralalnosc
niedotyczy
- jestemczlonkiemzarzqdu(od kiedy):nie dotyczy
- jestemczlonkiemradynad2orczej
(od kiedy):niedotyczy
-jestem czl,onkiem
komisjirewizyjnej(od kiedy):niedotyczy
Z tegotytuluosiqgnqlem(qlam)
w rokuubieglymdoch6dw wysokoSca:
niedotyczy

v .
Inne dochodyosiqganez tytulu zatrudnienialub innej dzialalnoscizarobkowejlub zajeC,z podaniemkwot
uzyskiwanych
z ka2degotytulu:dochddbruftobruttoza okresod styczniado maja2016: 19.903,38zl

tx.
.- Sktadniki
mieniaruchomego
o wadoscipowyzej10 000zlotych(w pzypadkupojazddw
mechanicznych
nalezy
podadmarkQ,
produkcji)i
modeli rok
niedotyczy

x.
pieniQ2ne
Zobowiqzania
o wartoscipowy2ej10 000zlotych,w tymzaciqgniete
kredytyi pozyczki
orazwarunki,
(wobeckog6,w zwiqzku
najakichzostalyudzielone
zjakimzdazeniem,
wjakiejwysokosci):niedotyczy

czEs6B
Adreszamieszkania
osobyskladajqcej
oswiadczenie:
Pqch6w288, 62-51i Kramsk
Miejscepotozenianieruchomosci
wymienionych
w punkciell czesciA (adres):
1. Pqch6w
288,62-511Kramsk
2. niedotyczy
3. niedotyczy
4. Pqchdw288, 62-511Kramsk

i2 ne podstawie
ad. 233S 1 Kodeksukamegoza podanieniePowyzsze
oswiadczenie
skladamSwiadomy(a),
prawdytubzatajenie
prawdygrozikarapozbawienia
wolnosci.

Kramsk,
dnia 10.06.2016r.
(mi€iscowosc,
dala)

,G'noe--.....?!#-.......
(podpis)

1NiewlEsciweskre5li6.
2 Nie dotyczydzialalnosciwylw6rczejw rolnictwiew zakresleprodukcjiroslinn€ji zwierzecej,w formie i zakresiegospodaF
3 Nie dotyczyrad nadzorczychsp6ldzielnimieszkaniowych.

