
Ja, niżej podpisany(a), Beata Danuta Turczyn, Gaweł
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

8 marca 1990 r. o

oświadczam, że

sierpnia 1^9, r. o og

liczne (Dz. U. z

z. U. z 2017 r.

pieniężne zgr

pieniężna w
KZP : 7700,00 z\. { małżeńska wspólność majątkowa)

- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy

ł.(

na Kwotę:



m
>2

tytuł prawny: małżeńska wspólność majątkowa ( 3,92 ha), dzierżawa (7,91 ha).

^łym przychód
(małżeńska

powierzchnia: W m'

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: . nie dotyczy.

Posiadam akcje w spółkach handlowych - należy podać iiczbę i emitenta akcji:

nie dotyczy.

niż iu%

tytułu osiągnąłem(ętam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy.

Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytoria

prawnej lub związku metropolitalnego następujące mienie/

;u - należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo:

r. wraz z małżonkiem nabyłam nieruchomość rolną niezabudowaną o powi



tiei

przedmiot działalności): nie dotyczy.

wspólnie z Innymi osobami: nie

Z tego tytułu osiągnąłem (eta m) w

VIS.

l. W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): nie

członkiem zarządu (od

członkiem rady nadzorczej

członkiem komisji rewizyjnej

|gnąłem(ęłam]

nie dotyczy

}: nie

i;3

kiedy): nie

1 dochód'

gospodarczą: nie

}: nie

rady nadzorczej (od

komisji rewizyjnej

osiągnąłem (ętc

z tytirfu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z

uzyskiwanych z każdego tytułu: wynagrodzenie ze stosunku pracy: dochód: 106 109,20 brutto.



Meriva-2015r. (
-2017 r.

Passat 2007 r.(

Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 złotych, w tym zadĘgnięte kredyty i pożyczki oraz

CZEŚĆ OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWEGO WYŁĄCZONA Z PUBLIKACJI

PODSTAWA PRAWNA: art. 24i ustawy z dnia S marcu 1990 roku o samorządzie gminnym

(2019.506 tj. ze zm.)

Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego za
Iności.

.Trzebicz, 23.03.2020

(miejscowość, data)
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