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oSWIADCZENIE MAJĄTKoWE

sekretarza gminy, s

jtat

Kruklanki, dnia 04 kwietnia}}l 1 roku

IJwaga:
1. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdau starannego i

zupełnego wypełnienia kaŻdej z rubtyk.
2. JeŻelt poszczegolne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, naleŻy

wpisać''nie dot}.cz}z'' .

3. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynaleŻnośc poszczegolnych
składnik w majątkowych, dochod w i zobowiązan do majątku odrębnego i majątku
obj ęte go małŻenską wsp lno śc ią maj ątkową.

4. oświadczenle majątkowe dotyczy majątku w kraju i za grantcą.
5. oświadc zenię maj ątkowe obejmuj e rownieŻ wtęrzl,telności pienięzne.
6. W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje

niejawne dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca
p ołoŻenta ni eruchomo ś ci .

CZĘŚC A

Ja, ntŻej podpisany(a), Barbara Ginkowska, nazwisko rodowe - Kierul

urodzony(a) 26lutego 1964r. RYN

IJrząd Gminy w Kruklankach - Sekretarz Gminy
(miej sce zatrudnienia, stanowisko lub funkcj a)

po zapoznanlu się z przepisami ustawy z dnia 2I sierpnia I997r. o ograniczeniu prowadzenia
dztałalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz. 679, z
1998 r. Nr 1 13, poz. 715 iNr 1 62, poz. 7126, z 1999 r. Nr 49, poz. 483, 22000 r. Nr 26, poz. 306
oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 274, poz. 1806) oraz ustawy z dnia B marca 1990 r" o
samorządzie gminnym (Dz.U. z200I r. Nr 742,poz. 1591 otazz2002 r. Nr 23,poz.2Ż0,Nr 62,
poz.55B,Nr 113,poz.9B4,Nr 153,po2. 127I iNr2I4,poz. 1806), zgodniezart.Z4htej ustawy
oświadczam, Że posiadam wchodzące w skład małzeriskiej wsp lności majątkowej lub
stanowiące moj majątek odrębny:

I.

Zasoby pienięzne:

- środki pienięzne zgromadzone w walucie polskiej: 10 I00 zł

- środki pienięzne Zgtomadzone w walucie obcej: nie dotyczy

- papiery wartościowe: nie dotyczy na kwotę: nie doĘczy

2ą;



lI.

1. Dom o powierzchni'. nie dotyczy

tytuł prawny: nie dotyczy

Ż.Mteszkanie o powierzchni:62,52 m' o wartości 100.000 złrnabye w 1994 r.

tytuł prawny: własnościowe prawo do lokalu _ nr aktu 10271194 
' 
wsp lność majątkowa

3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: grunt rolny, powierzchnia: lr4Żha

o wartości: 50.000 zł

rodzal zabudowy: nie dotyczY

tytuł prawny: nie doĘczy

Z tego tytułu osiągnęłam W roku ubiegłym ptzychod i dochod w wysokości: nie dotyczy

4. Inne nieruchomości: mieszkanie

powierzchnia: 47,g2 m'o wartości: 130.00O zł, nabyte w 2005r. _ darowizna

tytuł prawny: własnościowe prawo do lokalu - nr aktu 822012005

III.

Posiadam udziały w sp łkach handlowych - naleŻy poda liczbę i emitentaldział w: nie doĘczy

udziały te stanowią pakiet większy niz 70o/, udziilow w sp łce: nie doĘczy

Ztego tytułu osiągnęłam W roku ubiegłym doch d w wysokości: nie doĘcry

IV.

Posiadam akcje w społkach handlowych - naleŻy poda liczbę i emitenta akcji: nie doĘczy

akcje te stanowiąpakiet większy niŻ 70% akcji w społce nie doĘczy

Ztego tytułu osiągnęłam w roku ubiegłym dochod w wysokości: nie dotyczy

v.
Nabyłem(am) (nabył moj małŻonek, z wyłączeniem mienia przynaleŻnego do jego majątku

odrębnego) od Skarbu Panstwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorządu

terytorialnego, ich związkow lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, ktore

podlegało zbyciu w drodzeprzetargu - naleŻy podac opis mienia i datę nabycia, od kogo:

nie doĘczy



vI.
1. Prowadzę działalność gospodarcz{ (naleŻy podać formę prawną i przedmiot działalności): nie

doĘczy

- osobiście nie doĘczy

- wspolnl e Z tnnymi osobami nie doĘczy

Z tego tytułu osiągnęłam w roku ubiegłym przychod i dochod w wysokoŚci: nie dofyczy

2. Zarządzam działa|nością gospodarcząlub jestem przedstawicielem pełnomocnikiem takiej

działalności (naleŻy podac formę prawną t przedmiot działalności): nie doĘczy

- osobiście nie dotyczy

- wsp lnrc Z Innymi osobami nie doĘczy

Z tego tytułu osiągnęłam w roku ubiegłym doch d w wysokości: nie doĘczy

VII.

1. W społkach handlowych (nazwa, siedziba sp łki): nie dotyczy

- jestem członkiem zarządu (od kiedy):nie dotyczy

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

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dofyczy

Ztego tytułu osiągnęłam w roku ubiegłym doch d w wysokości: nie doĘczy

2. w społdzielniach: nie doĘczy

- jestem członkiem zarządu (od kiedy): nie doĘczy

- jestem członkiem rady nadzorczej3 (od kiedy): nie doĘczy

- jestem członkiem komisjirewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy

Ztego tytułu osiągnęłam w roku ubiegłym dochod w wysokoŚci: nie doĘczy

3. W fundacjach prowadzących działalność gospodarczą:nie doĘczy

- jestem członkiem zarządu (od kiedy):nie doĘczy

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

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy

Z tego ty'tułu osiągnęłam w roku ubiegłym dochod w wysokości:nie doĘczy

VIII.
Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęc, Z

podaniem kwot uzyskiwanych zkaŻdego ty.tułu:

dochody własne zzattudnienia: 74.126,40 z\,



diety z Ęttilu pełnienia obowiązkow społecznych i obywatelskich : 1.200 zł,
inne źrodła: 2.998168 zł

IX.

Składniki mienia ruchomego o wartości powyzej 10.000

mechani cznych naleŻy podać markę, model i rok produkcji

złotych (w przypadku pojazd w

samochrid osobowy Volkswagen Sharan rok produkcji 1997,wsp lnoś majątkowa
x.

Zobowiązania pienięzne o wartości povłyŻej 10.000 złoĘch, w tym zacirynlęte kredyĘ i
poĘcz}<t oraz warunki, na jakich zostaĘ udzielone (wobec kogo' w nłiązku z jakjm zdazeriem,
wjakiej wysokości): nie doĘczy

Kruklanki, 04.04.20 1 I rok.

' Niewłaściwe skreślić.
2 Nie dotyczy działalności wyw orczej w rolnictwie w zakresie
produkcji roślinnej i zwierzęcej, w formie i zakresie
gospodarstwa rodzinnego.

3 Nie dotyczy rad nadzoiczych sp łdzielni mieszkaniowych.

(podpis)


