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Nrewid J.i
OSWIADCZENIE MAJAJKOWE

wojta, zastepcy wojta, sekretarza gminv, skarbnika gminy, kierownika jednostki qrganizacyjnej
gminy, osoby zarza.dzaja.cej i cztonka organu zarza.dzaja.cego gminna. osoba, prawna. oraz osoby

wydaja.ce] decyzje administracyjne w imieniu wojtai

Strzelce Wielkie, dnia 05.03.2015 r.

Uwaga:
1. Osoba skladaja.ca oswiadczenie obowia^zana jest do zgodnego z prawda.,

starannego i zupelnego wypelnienia kazdej z rubryk.
2. Jezeli poszczegolne rubryki nie znajduja. w konkretnym przypadku zastosowania,

nalezy wpisac "nie dotyczy".
3. Osoba skladaja.ca oswiadczenie obowia.zana jest okreslic przynaleznosc

poszczegolnych skladnikow maja_tkowych, dochodow i zobowia.zan do maj^tku
odrebnego i maja_tku objetego malzeriska. wspolnoscia. maja.tkowa_.

4. Oswiadczenie maja_tkowe dotyczy maja_tku w kraju i za granica..
5. Oswiadczenie maja_tkowe obejmuje rowniez wierzytelnosci pieniezne.
6. W czesci A oswiadczenia aawarte sa_ informacje jawne, w czesci B zas infor-macje

niejawne dotycza.ce adresu zamieszkania skiadaja_cego oswiadczenie oraz miejsca
polozenia nieruchomosci.

CZESC A
Ja, n ize j podpisana, Magdalena Natalia Drewniak z d. Ma_czyriska
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzona 27 stycznia 1979 r. w Skierniewicach

URZAD GMINY STRZELCE WIELKIE, SEKRETARZ GMINY,
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia I997r . o ograniczeniu
prowadzenia dzialalnosci gospodarczej przez osoby pelnia.ce funkc je publiczne ( D z .
0. Nr 106, poz . 679 , z 1998 r. Nr 113, poz. 715 i Nr 162, poz. 1126, z 1999 r.
Nr 49,poz. 483, z 2000 r. Nr 26, poz. 306 oraz z 2002 r. Nr 113, poz.984 i Nr
214, poz. 1806) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorza.dzie gminnym ( D z . U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr
113, poz. 984 , Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1 8 0 6 ) , zgodnie z art . 24h tej
ustawy oswiadczam, ze posiadam wchodza.ce w skiad malzehskiej wspolnosci
m a j a t k o w e j lub stanowia_ce moj m a j a t e k odrebny:

I.
Zasoby pieniezne:

- srodki pieniezne zgromadzone w walucie polskiej:
ROR 2.041,83; lokata bankowa 10.313,97 (malzeriska wspolnosc maja_tkowa)

- srodki pieniezne zgromadzone w walucie obcej: NIE POSIADAM

- papiery wartosciowe: NIE POSIADAM

II.
1. Dora o powierzchni: 91,4 m2 (powierzchnia uzytkowa), o wartosci: 200.000,00 zl

tytul prawny: WSPO&WiASNOSC {malzeriska wspolnosc raaja.tkowa)
2. Mieszkanie o powierzchni: NIE POSIADAM
3. Gospodarstwo rolne: NIE POSIADAM
4. Inne nieruchomosci:

- dzialka, na ktorej jest zlokalizowany dom wymieniony w pkt. 1,
powierzchnia: 0,4052 ha, o wartosci: 100.000,00 zl
tytul prawny: WSPO3LWIA.SNOSC (malzeriska wspolnosc maja.tkowa)

- budynek garazowo-gospodarczy, powierzchnia: 38m2, o wartosci: 40.000,00 zl
tytul prawny: WSPOiWUVSNOSC (malzeriska wspolnosc maja.tkowa)

III.
Posiadam udzialy w spolkach handlowych - nalezy podac liczbe i emitenta udzialow:
NIE POSIADAM



IV.

Posiadam akcje w sp61kach handlowych - nalezy podac liczbe i emitenta akcji:
NIE POSIADAM

V.
Nabylam (nabyl m6j malzonek, z wyla.czeniem mienia przynaleznego do jego maja.tku
odrebnego) od Skarbu Panstwa, innej panstwowej osoby prawne j , jednostek samorza,du
terytorialnego, ich zwia.zkow lub od komunalnej osoby prawnej riastepuja.ce mienie,
kt6re podlegaio zbyciu w drodze przetargu - nalezy poda6 opis raienia i date
nabycia, od kogo : NIE NABYLAM, NIE POSIADAM

VI.

1. Prowadze dzialalnosc gospodarcza.2 (nalezy poda6 forme prawna. i przedraiot
dzialalnosci: NIE PROWADZE,
- osobiscie: NIE PROWADZE
- wsp61nie z innymi osobami NIE PROWADZE.
z tego tytulu osia.gna.lera w roku ubieglym przych6d i dochod w wysokos"ci:
NIE OSIAGNEiAM

2. Sarza.dzam dzialalnoscia, gospodarcza. lub jestem przedstawicielem
pelnomocnikiem takiej dzialalnosci (nalezy poda6 forme prawna. i przedmiot
dzialalnosci) : NIE ZARZADZAM
- osobiscie NIE ZARZAPZAM
- wsp61nie z innymi osobarai NIE ZARZADZAM
Z tego tytulu osia.gnelam w roku ubieglym doch6d w wysokosci: NIE OSIAGNE.&AM

VII.

1. W sp61kach handlowych (nazwa, siedziba sp61ki) : NIE JESTEM
- jestem czlonkiem zarza.du {od kiedy) : NIE JESTEM
- jestem czlonkiem rady nadzorczej {od kiedy) : NIE JESTEM
- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): NIE JESTEM
Z tego tytulu osia.gnelam w roku ubieglym doch6d w wysokosci: NIE osiA.GNE.iiAM

2. W sp61dzielniach: NIE JESTEM
- jestem czlonkiem zarzadu (od kiedy) : NIE JESTEM
- jestem czlonkiem rady nadzorczeja (od kiedy) : NIE JESTEM
- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): NIE JESTEM
Z tego tytulu osiagnelam w roku ubieglym doch6d w wysokosci: NIE osiAj3NE_f-AM

3. W fundacjach prowadza,cych dzialalnosc gospodarcza.: NIE JESTEM
- jestem czlonkiem zarza,du {od kiedy) : NIE JESTEM
- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy) : NIE JESTEM
- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): NIE JESTEM
Z tego tytulu osia.gnelam w roku ubieglym dochod w wysokosci: NIE

VIII.
Inne dochody osia.gane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnosci zarobkowej lub
zajec, z podaniem kwot uzyskiwanych z kazdego tytulu:
Z TYTUiU ZATRUDNIENIA - w 2015 r. dochod wyniosl 4.706,55 brutto

IX.

Skladniki mienia ruchomego o warto^ci powyzej 10.000 zlotych (w przypadku pojazdow
mechanicznych nalezy podad marke, model i rok produkcji):
samochod osobowy Mazda 5, rok produkcji 2006, pojemnosc skokowa silnika 1998 cm3,
rodzaj paliwa ON, o wartosci 19. 000, 00 zl,
tytul prawny: WSPOiWLASNOSC (malzenska wspolnosc maĵ .tkowa)

X.

Zobowia.zania pieniezne o wartosci powyzej 10.000 zlotych, w tym zacia.gniete
kredyty i pozyczki oraz warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo,
w zwia.zku z jakim zdarzeniern, w jakiej wysokosci) : Kredyt hipoteczny udzielony
przez Bank PKO BP o/Paj^czno w 2005 r., okres splaty 20 lat, obecne zadiuzenie
wx-az z odsetkami 10.000 CHF, obecne oprocentowanie 1,65% (maizenska wspolnosc
maja_tkowa)



B
Adres zamieszkania osoby skladaj a.ce j oswiadczenie :
98-337 Strzelce Wielkie, ul. Lesna 15

Miej see polozenia nieruchomosci wymienionych w punkcie II czesci A (adres) :
1. 98-337 Strzelce Wielkie, ul. Lesna 15
2. -
3. -
4. 98-337 Strzelce Wielkie, ul. Lesna 15
Powyzsze oswiadczenie skladam swiadorna, iz na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu
karnego za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnosci.

Strzelce Wielkie, 05.03.2015 r.
(miejscowosc, data)

i Niewlasciwe skresl.i c .
:>. Nie dotyczy dzialalnosci wytworczej w rolnictwie w zakresie produkcj i roslinnej
i zwierzecej, w formie i zakresie gospodarstwa rodzinnego.

3 Nie dotyczy rad nadzorczych spoldzielni mieszkaniowych.


