
O^WIADCZENIE MAJATKOWE
wojta/ zast^pcy wojta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika

gminy, osoby zarzqdzajqcej i cztonka organu zarzqdzajqcego gminnq osobq prawnq oraz osoby
wydajqcej decyzje administracyjne w imieniu wojtai

Nieborow, dnia 28.04.2022 r.
(miejscowosc)

Uwaga:

1. Osoba sktadajqca oswiadczenie obowiqzana jest do zgodnego z prawctq, starannego E zupetnego wypetnienia kazdej z

rubryk.

2. Jezeli poszczegolne rubryki nie znaj'dujq w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy wpisac ,,nie dotyczy^.

3. Osoba sktadajqca oswiadczenie obowiqzana jest okreslic przynaleznosc poszczegolnych skfadnikow majgtkowvch,

dochodow i zobowiqzari do majqtku odr^bnego i majqtku obj^tego matzenskq wspolnosciq majqtkowq.

4. Oswiadczenie majqtkowe dotyczy majqtku w kraju i za granicq.

5. Oswiadczenie majqtkowe obejmuje rowniezwierzytelnosci pieni^zne.

6. W cz?sci A oswiadczenia zawarte sq Enformacje jawne, w cz^sci B zas informacje niejawne dotyczqce adresu

zamieszkania skladajqcego oswiadczenie oraz miejsca potozenia nieruchomosd.

CZ^SC A

Ja, nizej podpisany(a)/ Marta Tybus nazwisko rodowe Dziedzic/
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) 21.11.1980 r. w towiczu

Gminny Ztobek w Dzierzgowku,

Dyrektor Gminnego Ztobka w Dzierzgowku

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu SIQ z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dziatalnosci

gospodarczej przez osoby petniqce funkcje publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1393} oraz ustawy z dnia

8 marca 1990 r. o samorz^dzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), zgodnie z art. 24h tej ustswy

oswiadczam, ze posiadam wchodz^ce w sktad matzeriskiej wspolnosci majqtkowej lub stanowiqce moj

maj^tekodr^bny:
I.

Zasoby pieni^zne:

srodki pieni^znezgromadzonewwalucie polskiej:m'ezgromad'zono.

-srodki pieni^znezgromadzonewwalucieobcej: nic zgromadzono.

- papiery wartosdowe: nic zgromadzono na kwot^; 0

II.

1. Dom o powierzchni: 147,5 m2, o wartosci: 170 000/00 zt. tytut prawny: wfasnosc

2. Mieszkanieo powierzchni: - m2,owartosci - tytut prawn y: -

3. Gospodarstwo ro!ne:

rodzaj gospodarstwa: ogolnorolne, powierzchnia: 2,90 ha

o wartosci: 30 000,00 zt.

rodzaj zabudowy: budynki produkcyjne.

tytut prawny: wtasnosc.



Z tego tytutu osiqgnqtem(^tam) w roku ubiegtym przychod i dochod w wysokosci: przych6d2 000/00 z//

dochod 0,00 zt.

4. Inne nieruchomosci;

powierzchnia: nic dotyczy

o wartosci: nie dotyczy

tytut prawny: me dotyczy

III.

Posiadam udziaty w spotkach handlowych - nalezy podac liczb^ i emitenta udziatow:

me dotyczy

udziaty te stanowiq pakiet wi^kszy niz 10% udziatow w spotce: n/e dotyczy

Z tego tytutu osiqgnqtem(^tam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci: nie dotyczy

IV.

Posiadam akcje w spotkach handlowych - nalezy podac liczb^ i emitenta akcji:

nie dotyczy

akcje te stanowiq pakiet wi^kszy niz 10% akcji w spotce;

nic dotyczy

Z tego tytutu osiqgnqtem(^tam) w roku ubiegfym dochod w wysokosci: nie dotyczy

V.

Nabyfem(am) (nabyt moj matzonek, z wytqczeniem mienia przynaleznego dojego majqtku odrQbnego)
od Skarbu Paristwa/ innej paristwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu terytorialnego, ich zwiqzkow,

komunalnej osoby prawnej lub zwiqzku metropolitalnego nast^pujqce mienie, ktore podlegato
zbyciu w drodze przetargu - nalezy podac opis mienia i datQ nabycia, od kogo: nie dotyczy

VI.

1. Prowadz^ dziatainosc gospodarczq2 (nalezy podac formQ prawnq i przedmiot dziatalnosci): nie dotyczy

- osobiscie nic dotyczy

wspolnie z innymi osobami nic dotyczy

Z tego tytutu osiqgnqtem(^tam) w roku ubiegtym przychod i dochod w wysokosci: nie dotyczy

2. Zarz^dzam dziatalnosdq gospodarczq lub jestem przedstawicielem, petnomocnikiem takiej dziatalnosci

(nalezy podac form^ prawnq i przedmiot dziatalnosci): nie dotyczy

- osobiscie me dotyczy

-wspolnie z innymi osobami me dotyczy

Z tego tytutu osiqgnqtem(^tam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci: nie dotyczy

VII.

1. W spotkach handlowych (nazwa, siedziba spotki): nie dotycxy

jestem cztonkiem zarzqdu (od kiedy): niedotyczy

-jestem cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy): nic dotyczy

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



Z tego tytutu osi^gnqtem(Qtam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci: nie dotyczy

2. Wspotdzieiniach:

nie dotyczy

jestem cz^onkiem zarzqdu (od kiedy): niedotyczy

jestem cztonkiem rady nadzorczeja (od kiedy): nic dotyczy

-jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): niedotyczy

Z tego tytutu osiqgnqtem(Qtam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci: nie dotyczy

3. Wfundacjach prowadzqcych dziatalnoscgospodarczq:

nie dotyczy

Jestem cztonkiem zarzqdu (od kiedy): niedotyczy.

jestem cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy

-jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): niedotyczy

Z tego tytutu osi^gnqtem(^tam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci: nie dotyczy

vin.

Inne dochody osiqgane z tytutu zatrudnienia lub innej dziatalnosci zarobkowej lub zaj^c, z podaniem

kwot uzyskiwanych z kazdego tytutu:

stosunek pracy - 71034,26 zt.

umowa zlecenie - 864/00 zt.

dopfata z ARiMR -1 794,27 zt.

IX.

Sktadniki mienia ruchomego o wartosci powyzej 10 000 ztotych (w przypadku pojazdow mechanicznych

nalezy podac mark^, model i rok produkcji): nic dotyczy

X.

Zobowiqzania pieni^zne o wartosci powyzej 10 0 00 ztotych, w tym zaciqgni^te kredyty i pozyczki o raz

warunki, najakich zostaty udzielone (wobec kogo, w zwiqzku zjakim zdarzeniem/ wjakiej wysokosd):

Kredyt gotowkowy w PKO BP

do spfaty 10179,98 zt.



Wylqczenie jawnosci informacji
na podstawle artykuhi 24 i ust. 1 ustawy o samorz^dzie gminnym (Dz.U.2022.559 ze zm.)

Powyzsze oswiadczenie sktadam swiadomy(a), iz na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu kamego za podanie nieprawdy
!ub zataj'enie prawdy grozi kara pozbawienia woinosci.

..^^^z^.^.....^2./:.:.^...:..;^::..' ..i&^.^...4^^.^.

(miejscowo^c, data) . -(podpis)

1 Niewta^dwe skreslic.
2 Nie dotyczy dziatelno6ci wytw6rczej w rolnictwie w 2:akresie produkcji ro611nnej t zwienz^cej, w formie
i zakresie gospodarstwa rodzinnego.
3 Nie dotyczy rad nadzorczych spofdzielni mieszkaniowych.


