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osWlADczENlE MAJĄTKoWE il 1::l.l

wojta, zastępcy wojta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki
organrzacyJneJ gmrny,

osoby zarządzającej i członka organu zarządząącego gminną osobą prawną
oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wojta1

Kruklanki , dnia 28.04.2011r.

Uwaga:

l. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą starannego i zupełnego wypełnienia każdej z
rubryk.

2. Jężeliposzczeg lne rubryki nie znajdująw konkretnymprzypadku zastosowania, należy wpisa ,,nie dotyczy''.

3. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określi pr4lnależność poszczeg lnych składnik w majątkowych,
dochod w i zobowiązari do majątku odrębnego i majątku objętego małzeriskąwsp lnościąmajątkową'

4. oświadczenie majątkowe dotycza majątku w kraju i za granicą.

5 . oświadczenie maj ątkowe obej muj e r wnie ż wierzytelności pienięzne.

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

CZĘŚC A

Ja, niŻej podpisana: ALINA SoKoŁowsKA rod. ZA0ZIBRIIA ,

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony( a) 14.04.1959r. w JAKUNOWCE

URZĄD GMINY w KRUKLANKACH stanowisko- INSPEKTOR

(miejscć zatrudnienią stanowisko lub frukcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia2l sierplia 1'997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej
pŹez osoby pehiąoe funłcje publiczne (Dz. U. NI 106, poz. 679, z 1998 r. Nr 113, poz.715 iNr 162' poz. l126, z 1999 r. NI
49' poz- 483, zŻ000 r. Nr 26, poz. 306 oraz z 2002 r.Nr 1l3, poz. 984 i NI 214, poz.1806) oraz ustawy z dnia 8 malca 199o L
o samorądzie gminnym @z. U. z 200l r Nr l42, poz. 1591 otazz2002 r.Nr 23' poz.220,Nr 62. poz.558, NI 113, poz.984,

- NI l53, poz. 127l i'Nr 2l4, poz. 1806), zgodnię z aIt. 24h tej ustawy oświadczam' że posiadam wchodzące w sldad
rnałże skiej wsp lności majątkowej lub stanowiące m j majątek odlębny:

I.

Zasoby pienięme:

- śroclki pienięzne gomadzone w walucie polskiej: nie dotyczy,

śroclki pieniężrre gromadzone w walucie obcej: nie dotyczy'

- papiery wartościowe: nie dotyczy.
na kwotę:

.

1. Dom o powierzcbni: nie dotycry , o wartości: ..............b/tuł prawny: ...'.....................

2. Mieszkanie o powierzchrri: 7 rf, o wartości: 80.000,00zl. tyh.rł prawny: wsp łwlasność (Akt notarialny)

3. Gospodarstwo rolne: nie dotyczy..



4. Inne nieruchomości:

powierzchnia: 552m'Ż - tj. udział 30/100 części w gruncie działki zabudowanej budynkiem mieszkalnym o

powierzchni 0,1667 ha' oznaczonej nr g€odez. 410/ló.

o wartości: 4.000'00d.

Ęrtuł prarłny: wspóh'vlasność'

m.

Posiadam udżĄ w spółkach handlowych - nalezry poclać liczbę i emitenta urlziałów: nie dotyczy

IV,

Posiadam akcje w spÓłkach handlołych - naleźry podać liczbę i emitenta akcji: nie dotyczy.

Nabyłem(am) (nabył mój maŁonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku otlrębnego) od Skarbu

Państwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorądu ter}'toria.1nego, ich związków lub od komunalnej osoby

prawnej następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu - należry podać opis

mienia i datę nabycia, od kogo: nie dotyczy.

vI.

l. Prowadzę działalność gospodarcd (nalezy podać formę prawną i przedmiot działalności): nie dotyczy.

2. Ztządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pehomocnikiem takiej działalności

(należy porlać formę prawną i przedmiot działaIności): ni€ dotyczy.

VII.

l. W sp łkach handlowych (nazwa, siedziba sp łki): nie dotyczy.

2. W sp łdzielniach: nie dotyczy.

3. W fundacjach prowadzących działalność gospodarczą: nie dotyczy.

vm.

Inne dochody osiągane zĘĄllłu zatrudnienia lub innej działalnoŚci zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot

uzyskiwanychzkaŻdego t5rtufu: zĘtalu zatrudnienia: 36.368'50zł.1umowy zlecenia _ 880r00zł.

IX.

Składniki mienia ruchomego o wartości powyzej 10 000 złoĘch (w prrypadku pojazd w mechanicznychnaleĘ podac

markę, model i rok produkcji): nie dotyczy.

X.

Zobowiązania pienięZne o wartości powyzej l0 000 złoĘch, w tym zaciągnięte kredyty ipoĘczki orazwarunki,

na jakich zostaĘ udzielone (wobec kogo, w związkuz jakimzdarzęniem, w jakiej wysokości): nie dotyczy.



Powyzsze oświadczenie składam świadomy(a), iŻna podstawie art. 233 $ 1 Kodęksu karnego zapodanie nieprawdy lub

zataj enie prawdy gr o zi kar a p ozbawi enia w o lno ś c i.

Kruklanki 28.04.20Ih.
(podpis)

l Niewłaściwę skreśli .
2 Nie dotyczy działa\ności wytw orczej w rolnictwi ę w zakIesie produkcji roślinnej i zwierzęcej, w
formie i zakresie gospodarstwa rodzinnego.

3 Nie dotyczy rad nadzorczych sp łdzielni mieszkaniowych.


