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w6jta, zastgpcy w6jta, sekretarza gminy, skarbnika gminy,
kierownika jednostki
organizacyjnej gminy, osoby zarz4dzaj4cej i czlonla oijuou
,urrqiiq".go
gminnq osobq prawn4 oraz osoby
administracylne w"imieni,
".you;a"9jo"cyzje
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(miejscowoSi)

.21.04.2020............
(dnia)
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3.

osoba skladai4ca oswiadczenie obowiqzanajest do zgodnego
z prawda starannego i zupelnego wypeinienia
kazdej z rubryk.
Jezeli poszczeg6rne rubryki nie znajdujq w konketnym
pr4padku zastosowani4 narezy wpisai,,nie dotyczy,..
osoba sktadaj4ca oswiadczenie obo*iai*ul.st orrJsitjpflnrr.zrose

mai?tkowvch, dochod.w i zobowiqzari-ao

4.
5.
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maj4rkow4.
O5wiadczenie

-ajq*u od.euie/o

lma.lqtku

po.r.r.goiiy.i ,'ti"ilitli
oupt"g".rrr"iG*r-piri"s"ia

maj kowe dorycry maj4tku w kraiu i za sranica
oswiadczenie maj4tkowe obejmuje ,o*rt.z
.moiJ
w czgsci A oswiadczenia zawarte- sq rnro.mucJe.ia';re, * fiJrigr".
b
informacje niejawne dotycz4ce adresu
zamieszkania skladaj4cego oSwiadcienie o.-Li..;r."
poroJJrl nieruchomofti.

*i"
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CZ\SC A
Ja, nizej podpisany(a),

.........LAPINSKA JOANNA

... ... ......2 d.

Z,lptUSXe......

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a)

09. I 2.1 972

UR4D MIEJSK]

w ...............SURAZU.....
W SURAZU _

SKARBNIK G

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub
funkcja)

po zapoznaniu sig z przepisami ustawy z
dnia 2l sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia
dzialalnodci
gospodarczej przez osoby perni4ce funkcje publiczne
(Dz. tJ. z 2017r., poz. 1393) oraz ustawy z dnia g
marca 1990 r' o samorz'dzie gnrinnyrn (Dz. rJ. z 2017r.,
poz. 1g75), zgodnie art. 24h tej ustawy
oswiadczam, 2e posiadam wchodz4ce w sklad
malieriskiej wsp6rnosci mai4tkowej rub stanowi4ce
m6j

z

maj4tek odrgbny:

I. Zasoby pienipine:

-

Srodki pienigime zgromadzone w walucie pols
kiej: ... I 9. 406,67 21......... malzefiska wsp6lnoit

majqtkowa.

Srodki pienigZne zgromadzone w walucie
obcej:

nie dotyczy

I

-

papiery wartoSciowe:

.. nie dotyczy ...

na kwotg: ..

..

nie dotyczy

u.

l.

Domopowierzchni:......80......m2,owartoSci:..........72.00021 posadowiony na dzialce nr
129 o pow.5tys.m2 tytul prawny: .........wlasnoici, malzeriska wspdlnoi| majqtkowa..........

2.

Mieszkanie o powierzchni:
tytul prawny

3.

4.

m2, o wartoSci

. nie dotyczy

nie dotyczy

Gospodarstwo rolne: rodzajgospodarstwa:......rolne.........,powierzchnia:......1,33........
o warto5ci: ......... 5. 50021.
16dzaj zabudorvy : ...... 2agrodowa.........................

tytul prawny: ............ ...wlasnoici, mal1eriska wspdlnoi t maj qtkow a
Z tego tytutu osi4gnqlem(gtam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysoko6ci; nie dotyczy
Inne nieruchomofui:
powierzchnia:... .....Dom o powierzchni... ..130..m2, o wartosci: ...380.00021 posadowiony na
dzialce nr 129 o pow.5tys.m2 tytul prawny: wlasnoici, malzeriska wsphlnoSt majqtkowa

III.

Posiadam udziaty w sp6lkach handlowych - nalezy podai liczbg i emitenta udzial6w:

nie dotyczy

udziaty te stanowiq pakiet wigkszy niz l0% udzial6w w sp6lce
Z tego tytulu osi4gn4lem(gtam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci:

nie dotyczy

...... nie dotyczy

IV
Posiadam akcje w sp6lkach handlowych - nalezy podai liczbg i emitenta akcji:

akcje te stanowi4 pakiet wigksza

rtrzl}% akcji w spolce:

..

. nie doryczy ....

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

Z tego tytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokojci: ....... nie dotyczy .........

V.
Nabylem(am) (nabyl m6j mal2onek, z wyl4czeniem mienia przynaleZnego do jego maj4tku
odrgbnego) od Skarbu Paristw4 innej paristwowej osoby prawnej, jednostek samorz4du
terytorialnego, ich z.'/rqzk6w, komunalnej osoby prawnej lub zwiqzku metropolitalnego
nastgpuj4ce mienie, kt6re podlegalo zbyciu w drodze przetargt - naleiry poda6 opis mienia i datg
nabycia, od kogo: .........
nie dotyczy
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VI.
I.

Prowadzg dzialalno5i gospodarc2qt2l
(nale2y poda6 formg prawnq i przedmiot
dzialalno5ci): .. . . . ...
nie dotyczy

-

osobiScie

-

osobiScie....

.. nie dotycry
wsp6lnie z rnnymi osobami . . . ... ...
.........nie dotyczy ...
Z tego tytulu osi4gn4lem(9lam w roku
ubieglym
)
przych6d i doch6d w wysokodci
...... nie dotyczy
2.. Zarz4dzam dzalalnodc i4 gospodarczq
lub jestem przedstawicielem, pelnomocnikiem
takiej
dzialalnoSci (nalery poda6 formg prawn4
i przedmiot dzialalnosci):
..

.. nie dotyczy

wsp6lnie z innymi osobami

. nie dotyczy

Z tego tytulu osi4gn4lem(glam) w
rok u ubieglym doch6d w wysokoSci
: .. . nie dotyczy

VII.
l.

W spolkach handlowych (nazwa,
siedziba spolki): .. . . . . . . . ... .. nie
dotyczy

-

jestem czlonkiem zarz4du
(od kiedy):

nie dotyczy

jestem czlonkiem rady
nadzarczej(od kiedy)

........

jestem czlonkiem kom
isji rewiryjnej (od kiedy)

nie dotyczy

nie dotyczy

Z tego tyrulu osi4gn4lem(glam
) w roku ubieglym doch6d w wysoko6ci: ... ... nie
dotycry

2. W sp6ldzielniach

....... nie dotyczy

jestem czlonkiem zarzqdu
(od kiedy):

nie dotyczy

lestem czlonkiem rady nadzorczejt3l
1od kiedy;

.;estem czlonkiem

komisji rewizyjnej

1oa

nie dotyczy

tieAy;

nie dotyczy

Z tego tytulu osi4gn4lem(glam
) w roku ubieglym doch6d w wysokodci : ......
nie dotyczy
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3. W fundacjach prowadzqcych dzialalnoS6 gospodarczq

jestem czlonkiem zarz4du (od kiedy): ...... ... . .. . . ..
jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy)

nie dotyczy

..

.. nie dotyczy

nie dolyczy

jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy)

nie dotyczy

Z tego tytulu osiqgnqlem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: . -.... nie dotyczy

.........

vIII.

Inne dochody osiqgane z tytulu zatrudnienia lub innej &ialalnosci zarobkowej lub zaj9t,, z
podaniem kwot uzyskiwanych
ego tytulu: ...........

zkti

...........91.192,2121wynagrodzenie z tytulu zatrudnienia (dochdd w pIT 37)....
. ...... .......l65,48zl.wynagrodzenie z tytulu umowy zlecenia (doch6d
w pIT 37).
malze ris ka

wspdlnoit maj qtkowa

IX.

Skladniki mienia ruchomego o wartoici powyzej 10 000 zlotych (w przypadku pojazd6w
mechanicznych nale2y poda6 markg, model i rok produkcji)
malzefiska wspdlnoit

majqtkowa...........SAMOCHOD PEUGEOT 206 R oK PROD. 2005...i .........
SAMOCHOD FORD KA ROKPROD 2008..............

X. zobowiazania pienig2ne o wartosci powyzej l0 000 zlotych, w tym zaci4gnigte kedyty i
po\czki oraz warunki, najakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiqzku zjakim zdarzeniem,
jakiej wysokosci): .......lcredyt w wysokoici 28.018,39 pLN w Banku
b udow g budynku go spodar c ze go
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