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w6jta, zastQpcy w6jta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy,
osoby zarzqdzaiqcej i czlonka organu zanqdzajqcego gminnq osobe prirwna o.az osoby wydajqcej
decyzle administracyine w imieniu w6jtal
.....,.Surai........, dnia ...,28.05.2020,,..
(m

r.

iejscowogt)

Uwaga:

1.

osoba skladaiQca oiwiadeenle obowiezana iest do rgodnego z praurdo starannego i zupelnego
wypelnlenia

2

.
3.

Jeieli poszczeg6lne rubryki nie znalduiA w konkretnym prrypadku zastosowania, na leiy wpisat
"nie dotvczv".
Osoba skladajqca oJwiadczenie obowiqzana jest okrejlic prrynaleino{( poszczeg6lnych sktadnik6w
maiQtkowych, dochod6w i zobowiqzari do majatku odrqbnego I majqtku obietego maliefskq
wsp6lnojciQ
maietkowQ.

4.

OJwiadczenle majqtkowe dotycry maietku w kraru I za granlcA.
OSwiadczenie majqtkowe obeimuje r6wniei wierzytelnolcl pieniqine.

kaidej

5.

z

rubryk.

6' w czeJci

A ojwiadczenia zawarte sq informacie jawne, w czq3ci B za( informacle niejawne dotyczqce
adresu
zamieszkania skladaiqceto oiwiadczenie oraz mieisca poloienia nieruchomoSci.

czESC A
Ja, ni2ej podpisany(a),.................................Beata Holak nazwisko rodowe Kondracka........._...
(imiona i na:wislo ordz nazwiiko,odowe)

urodzony(a)

U.O5.L974r.............................. w .......................tapach.............
...Miejsko-Gminny O6rodek pomocy Spolecznej w Suraiu
(rn iejsce

-

kierownik.......

,atrud nie nia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu siq z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia !gg7 t. o
ograniczeniu prowadzenia dzialalnojci
gospodarczej przez osoby pelniEce funkcje publiczne (Dz. U. z 2oL7
poz. 1393) oraz ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym (Dz. u. z zorT t. poz. 1g75), zgodnie z art. z4h t"j u.ta*y
oswiadczam, 2e posiadam wchodzqce w skrad matieriskiej wsp6rnojci maiQtkowej
rub stanowiqce m6j

t

majqtek odrqbny:

t.
Zasoby pieniqine:
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6rodki pieniq2ne zgromadzone w walucie obcej

na

kwotq:

;;;il;;;

.20000,00 zt

.......nie dotyczy...

........... nie dotyczy

I
powierzchni: .......nie dotycry.... m'?, o warto5ci: ....................... tytul prawny:
Mieszkanie o powierzchni: .....nie dotyczy.... m'?, o warto6ci: ....................... tytul prawny:
Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: ......produkcja ro5linna....., powierzchnia: .......1) 0,94 ha'......2|,L,7779 ha.........'...

1 Dom o
2
3

tytul prawny: ......1) majQtek odrqbny.......................2) wlasnoSd, maliefiska wsp6lnogi majatkowa........
Z tego tytulu osiagnqlem(qlam) w roku ubieglym przych6d idoch6d w wysokoici:. tl2769,74 2|.............
2) 4309,25 21.......................

4. lnne nieruchomosci:

powierzchnia:

..........................nie dotyc2y............

o wartosci:

.......nie dotyczy.

tytul prawny: ..........

......n ie dotyczy...........

m.
Posiadam udzialy w sp6lkach handlowych

-

naleiy podad liczbq iemitenta udzial6w:

................nie dotyczy............................

udzialy te stanowlE pakiet wiekszy ni2 10% udzial6w w sp6lce:
Z tego

nie dotyczy

tytulu osiagnelem(Qla m) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: ..................nie dotyczy...................

tv.
Posiadam akcje w sp6lkach handlowych

akcje te stanowiE pakiet wiekszy

nii

-

nale2y podad liczbq i emitenta akcjl:

10% akcji w sp6lce:

.....nie dotycry...................
Z tego tytulu osiqgnqlem(qla m) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: ..............nie dotyczy..........

v.
Nabylem(am) (nabyl m6j malionek, z wylqczeniem mienia przynale2nego do jego majqtku odrqbnego)

od Skarbu Paistwa, innej paistwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu terytorialnego,

ich

zwiqzk6w, komunalnej osoby prawnej lub zwiqzku metropolitalnego nastepujEce mienie, kt6re podlegalo
zbyciu w drodze przetargu - nalezy podad opis mienia i date nabycia, od kogo: ...................

1. Prowadzq dzialalnoSC gospodarczq'z (naleZy podad formq prawnQ i przedmiot dzialalnosci):

-

osobi.cie

..........nie dotycry.

UW

-

wsp6lnie

z

nie dotyczy.

innymi osobami

z tego tytulu osiqgnQlem(elam) w roku ubieglym przych6d idoch6d w wysoko6ci: ....'..'..nie dotyczy...'..

2. ZanEdzam dzialalnosciq gospodarczq lub jestem przedstawicielem, pelnomocnikiem takiej dzialalnosci
(naleiy podai formq prawnl i przedmiot dziatalnoSci): ...............................nie dotyczy

- osobiftie
-

..nie dotyczy........

..

nie dotyczy

wsp6lnie z innymi osobami

z tego tytulu osiEgnqlem(qlam) w roku ubieglym doch6d w wysokoici: ...................nie do

v[.
1. W sp6lkach handlowych (nazwa, siedziba sp6lki)

- jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy):

nie dotyczy

.................

-jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy)

......nie dotyczy
....nie dotyczy........

-jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy)
Z tego

2.

nie dotyczy

tytulu osiqgnqlem(qlam) w roku ubieglym doch6d w wysoko6ci:

.nie dotyczy........

w sp6ldzielniach:
nie dotyczy....

-jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy)

-jestem czlonkiem rady nadzorczej'(od kiedy):

nie dotyczy

nie dotyczy

..

-jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): .......................nie dotyczy
Z tego

tytulu osiqgnqlem(qlam) w roku ubiegtym doch6d w wysokoici:

-jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy)

Z

...nie dotyczy.....

nie dotyczy...

-jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):.
-jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

.

......nie dotyczy..
...

..nie dotyczy.......

tego tytulu osiagnqtem(qlam) w roku ubieglym doch6d w wysoko6ci: ................nie dotyczy............
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v

t.

lnne dochody osiqgane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnosci zarobkowej lub zajqi, z podaniem
kwot uzyskiwanych z kazdeBo tytulu
........wynagrodzenie z tytulu zatrudnienia 55345,55 zl (doch6d) malieriska wsp6lnosi majatkowa..............
.......umowa zlecenie - 240,00 zl (doch6d) malieriska wsp6lnoSe majatkowa

tx.
sktadniki mienia ruchomego o wartosci powyiej 10 ooo zlotych (w przypadku pojazd6w mechanicznych
nale2y podac markQ, model i rok produkcji): ......Joyota RAV4 20o7r. maliefiska wsp6lno$c maiatkowa......
.................Ope1 Corsa 2010r. malieriska wsp6lnoii majqtkowa..................

x.
Zobowiqzania pieniqine o warto6ci powyiej

lilllli:
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000 zlotych, w tym zaciQ8niqte kredyty i poiyczki oraz

y::::,t1H#:::: : l:::: *l]lt:

Iillt ]itllll

w

._

