
OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE
wójta, zastępcy wójta/ sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika Jednostki organizacyjnej gminy,

osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminna osobą prawną oraz osoby wydającej
decyzje administracyjne w Imieniu wójta1 ,/.
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Uwaga:

l. Osoba składająca oświadczenie obowiązana Jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupefnego wypełnienia
każdej z rubryk.

2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdujci w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać "nie dotyczy".
3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana Jest określić przynależność poszczególnych skfadnlków

majątkowych, dochodów i zobowiązań do majgtku odrębnego i majątku objętego maHeńską wspólności
majątkową.

4. Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju ł za granica.
5. Oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelnoścf pteniężrse.
6. W części A oświadczenia zawarte $g iriformacje Jawne, w czyści B tzi inforrnacje niejawne dotyczące adresu

zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca potoźenta riierychomoscl.

CZĘŚĆ A

Ja, niżej podplsany(a), Wiącek Alicja Teresa/ naz.rod .SEnicka
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) ll,07.l962r. w Drezdenku

Urząd Miejski w Drezdenku/ inspektor ds. ewidencji ludności i kontro!! ruchu Eudności/
(miejsce zatrudnienia, stanowisku fub funkcjg)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności

gospodarczej prze2 osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U, z 2017 r. póz. 1393) oraz ustawy z dnia

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. póz. 1875), zgodnie z art. 24h tej ustawy

oświadczam, że posiadam wchodzące w skład matżeńsktej wspólności majątkowe] lub stanowiące mój
majątek odrębny:

Zasoby pieniężne:
• środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: 10.000

- środki pieniężne zgromadzone w wgSucie obcej: me dotyczy

papiery wartościowe: me dotyczy



II.

l. Dom o powierzchni: 210 m2, o wartości; 200,000.00 tytuł prawny: własność objęta małżeńska

wspólnością majątkową
2. Mieszkanie o powferzchrn: nie dotyczy

3, Gospodarstwo rolne: nie dotyczy

rodzaj gospodarstwa: .............„...„„.„„„„......„.„........„..„.„..„„...„...., powierzchnia:

o wartości:

rodzaj zabudowy:
tytuf prawny:
Z tego tytułu osiągnęłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód ) dochód w wysokości: nie dotyczy

4,

. inne nieruchomości:

powlerzchniarl. garaż , działRa nr 1083/47 paw. 23m>

wartość: 13.000.00

współwłasność w udziale 1/2 Alicja f Bogusław Wjącek, oraz syn Krystian Wiącek w udziale 1/2

powierzchnia; 2. nieruchomość niezabudowana , działka nr. 33/13, pow.0,0724 ,

wartość: 25.000.00

tytuł prawny: wtesność objęta małżeńską wspólnością majątkową

powierzchnia : 3. nieruchomość niezabudowana , działka nr 335/3 , pow. 0,0687,

o wartości: 47.000.00

tytuł prawny; własność objęta matóeńską wspólnością majątkową

powierzchnia: 4. działka nr.542/3, pow, 0,0546 , na której postawiony jest dom wskazany w pktt

owgrtości: 30.000.00

tytuł prawny; własność objęta małżeńską wspólnością majątkową

powierzchnia : 5. działka nr 168/3, pow. 0.50 ha

tytró prawny: wtesnośc objęta małżeńską wspólnością majątkową

o wartości: 8,000,00

pow.6. działka nr. 543/13, paw, 0,0230 ha,

tytuł prawny; własność objęta mafóeńską wspólnością majątkową

pow.7. działka nr 543/8, pow. 0,0026 ha,

tytuł prawny: własność objęta matóeńską wspólnością majątkową

powierzchnia:

o wartości:

tytuł prawny:
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Posiadam udziały w spółkach handlowych-należy podać liczbę J emEtenta udziatów:

udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w spółce:

Z tego tytułu osiągnąłem (eta m) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

IV.

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

akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spółce:

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegfynn dochód w wysokości;

v.

Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mierna przynależnego do jego majątku odrębnego)
od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samoreądu terytoriainego, ich
związków, komunalnej osoby prawnej lub związku metropo l itainego następujące mienie, które podEegato
zbyciu w drodze przetargu - należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo: nieruchomość
niezabudowana , działka nr 33/13, o pow. 0.0724, nabyta od Gminy Drezdenko ( akt notarialny Nr
7093/2009 , z dnia 03.11.2009r) , w drodze pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego
przeprowadzonego w dniu 2 września 2009 roku, własność objęta wspólnością majątkową

nieruchomość niezabudowana , dziada nr 335/3, o pow, 0,0687, nabyta od Gminy Drezdenko( akt
notarialny Nr 5806/2007 , z dnia 07.08.2007r), w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
przeprowadzonego w dniu 6 czerwca 2007 roku- własność objęta wspólnością majątkową.

działka nabyta w drodze przetargu ( działka roina nr 168/3 o pow. 0,50 ha - Agencja Nieruchomości
Rolnych Strzelce Kraj.
własność objęta wspólnością majątbow^

l. Prowadzę dziafalnosć gospodarczą2 (należy podać formę prawną i przedmiot dziataEności):

- osobiście; nie dotyczy

-wspólnie? innymi osobami; nie dotyczy
Z tego tytułu osiqgn^em(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: nie dotyczy

2. Zarządzam działatnością gospodarcza lub jestem przedstawicielem, pełnomocni kle m takiej dziatatnośd
(należy podać formę prawną i przedmiot działalności): nie dotyczy.

osobiście; nie dotyczy
•wspólnie i innymi osobami; nie dotyczy

2tegotytułuosiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym dochód w wysokości; nie dotyczy

VII,

l. W spółkach handlowych (nazwa/ siedziba spółki); nie dotyczy

•jestem członkiem zarządu (od kiedy):nie dotyczy

\.^



•jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):nie dotyczy

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

Z tego tytułu osiągnąłem(ęfam} w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

2. W spółdzielniach: nie dotyczy

-jestem członkiem zarządu (od kiedy} nie dotyczy:

-jestem członkiem rady nadzorcze]3 (od kiedy):nie dotyczy

-jestem cztcmkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):nle dotyczy

Z tego tytułu osiągnątem(ę^am) w roku ubiegłym dochód w wysokości; nie dotyczy

3. W fundacjach prowadzących działalność gospodarczą: nie dotyczy

-Jestem członkiem zarządu (od kiedy):rue dotyczy

•jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):nie dotyczy

-jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):



Z tego tytułu osiągnąfem(ętam) w roku ubiegfym dochód w wysokości; nie dotyczy

VUL
Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia (ub innej działalności zarobkowej lirb zajęć, z podaniem
kwot uzyskiwanych z każdego tytułu: dochód z pracy zawodowej 69.272,5$

umowa o dzieło i zlecenie 4.463.00
z tytułu najmu 9,900,00

IX,

Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 złotych (w preypadRu pojazdów mechanicznych
należy podać markę, model i rok produkcji): samochód BMW320D rok> produkcjf 2011 ,
wartość: 30.000
wartość objęta wspólnością majątkową

x.

Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz
warunki, na Jakich zostały udzielone {wobec kogo, w związku 7. Jakim zdarzeniem, w Jakiej wysokości}: kredyt
mieszkaniowy udzielony na budowę domu jednorodzinnego nr 559/N/2017/13, w kwocie 180.000.00
udzielony 31.07,2017r.> na 180 miesięcy, Lubusko-Wielkopofski BanK Spótózieiczy z siedzibą w
Drezdenka.

CZĘŚĆ S

CZĘŚĆ OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWEGO WYŁĄCZONA Z PUBLIKACJI

PODSTAWA PRAWNA: = art. 24i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

(Dz.U.2020.713t.j.)

Do oświadczenia majątkowego załączam kserokopię PIT-37, i PIT-28
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Powyższe oświadczenie składam swiadomy(a], iż na podstawie art, 233 § l Kodeksu karnego za podanie nieprawdy
jub zatajenie prawdy gro-d kara pozbawienia wolności.
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(miejscowość/ data) (podpis]

Drezdenko 24.04.Z020r. .?.l^?rl..::

1 Niewłaściwe skreślić.
z Nie dotyczy działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej/ w formie

i zakresie gospocfarstwa rodzinnego.

3 Nie dotyczy rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych.


