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Osoba składająca oświadczenię obowiązana jest do zgodne go zprawdą, starannego i zupełnego
Ę,iffi
każdej z rubryk.
JeŻeliPoszczególne rubryki nie majdują w konkretnym przypadku zastosowania,naleĘ wpisać
,,nie doĘczy,,.
Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określićprzynależmośćposzczególnycń skiadników
majątkowYch, dochodów i zobowiązańdo majątku odrębnego i majątku objętegó maizenską wspólnością
majątkową.
Oświadczenie majątkowe doĘczy majątku w kraju i za granicą.
Oświadczenie maj ątkowe obejmuj e również wierzytelności pienięzre.
W częŚci A oŚwiadczenia zawarte są informacje jawne, w cŻęściB zaśinformacje niejawne dotycząceadresu
zamieszkania składającego oświadczęnie oraz miejsca położenianieruchomości.

Składniki rvYmienione w oświadczeniu§ą małzeńską wspólnością majątkową za wyjątkiem
akcji PGNiG nabytych w drodze §padku

CZĘSC A
Ia,nizej podpisana, Lucyna

Młot zd,. Węgrzyn
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

Urodzona 01 lipca

r. w Walimiu
zatrudnionaw Urzędzie Gminy Walim
stanowisko Skarbnik Gminy
1954

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funtcja)

Po Za9oznaniu się z PrzePisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadze nia działalności
gosPodarczej Przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz.U.Nr 106, poz. 679,
z 1998r. Nr 1 13, poz. 715 i

Nr l62, Poz.|126,z1999r-Nr49, poz.483,z2000r.Nr26, poz.306orazz2002r.Nr 113,poz.984iNr
2l4,Poz.1806) oraz ustawy zdnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.IJ. z200l
r. Nr l42, poz.
l59l oraz z2002 r. Nr 23, poz.220,Nr 62, poz. 558, Nr 1 13, poz.984,Nr l53, poz. 727l i Nr 214, poz.
l806), zgodnie z art.24htej ustawy oświadczam, ze posiadam wchodzące w skład małżeńskiej
wspólności

majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

L Zasoby pieniężne:

-

Środki Pieniężne zgromńzone w walucie polskiej: 33.59I,37złmńzęńskawspólność
majątkowa
;

papiery wartościowe:akcje

PGNiG

na kwotę:

9.750,-ń własnośćodrębna

il.

l. Dom

powierzchni: I57 m2, o wartości: 200.000,-zł tyttlł prawny: własność
2. Mieszkanie o Powierzchni: 85 m2, o wartości: t70.000,-ń
tytuł prawny: własność
a
J- Mieszkanie o powierzchni 60 m2, o wartości
60.000,-złĘrtuł prawny: własność
4. Gospodarstwo rolne: rodzaj gospodarstwa: nie dotyczy
,pońerzchnia:
o

5.

o

wartości:

.... rodzaj zabudowy:
prawny:
....
§rtuł
Ztego tYtułu osiągnąłem(ęłarn)w roku ubiegłym przychódi dochód
w wysokości:
Inne nieruchomości: powierzchnia:
działka o Powierzchni 800 m2 zńudowana domem opisanym
w punkcie l, o wartości
20.000,- zł, tytuł prawny: własnośó
działka o Powierzclni 323 m2 napoprawę zagospodarowania
działkizabudowanej domem,
o wartości 8.493,15zł, tytuł prawny: własność
wymienione nieruchomości wpkt 1-5 to maŁeńska wspólność
majątkowa

III.

Posiadam udziałY w spółkach handlowych - naleĘ podać
ticzbęi emitenta udziałów:
nie dotycry
udziały te stanowią pakiet większy

ńż t0% udzińów

w

spółce

nie dotycry

ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
nie doĘcry

Iv.

posiadam akcje w spółkach
handlowych - nateży podac liczbę i emitenta akcji:
9750 akcji PGNiG nabytych w drodze postępowania spadkowego

majątek odrębny

akcje te stanowią pakiet większy niż l}yoakcji w spółce:
nie dotycry

ztego tytufu osiągnęłam w roku ubiegłym dochód w wysokości:
nie osiągnęłam

V.
NabYłem(am) (nabYł mój mńżonek, zwyłączeniem
mienia przynależnego do jego majątku
odrębnego) od Skarbu Pństwą innej pństwowej osoby prawnej, jednostek
samorządu
terYtońalnego, ich zwięków lub od komunalnej osoby prawnej
następujące mienie, które
@legało zbYciu w drodze przetargu - na7eży podać opis mienia i datę nabycia, od kogo:
Nabyty od Gminy Walim na podstawie aktu notarialnego
Nr 3903/2 0ll z dnia 07.06.201 1r lokal
mieszkalny o powierzchni 60m2 małżeńska wspólność
majątkowa
NÓYta od GminY Walim na podstawie aktu notarialnego Nr
10066 l20l3 z dnia 19.12.20l3r.
działka grunfu nr 752/I o powierzcłni323m2- małżeńska
wspólnośó majątkowa

lrl.
t. Prowadzę działalnośćgospodarcąPl

1naleZry podaó

fo.-ę

prawną i przedmiot działalności):. . . . .....

nie dotyczy

.....

-

........nie doĘczy
osobiście
...nie dotycry
wspólnie z innymi
Ltego tytufu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm przychód i dochód w wysokości: nie dotyczy

osobami

ż. Zarządzamdziałalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej

lziałalności(naleĄ podać formę prawną i przedmiot działalności):nie dotyczy
...nie dotycry
- osobiście.....

-

wspólnie z innymi

osobami

nie doĘczy

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotycry

WI.
1.

-

W spółkach handlowych (nazwą siedziba
jestem członkiem zarządu (od

społki):

kiedy):.

jestem członkiem rady nńzorczej (od

nie dotyczy
nie doĘczy

kiedy):.

.......nie dotycry

kiedy)

.....nie doĘczy

jestem członkiem komisji rewizyjnej (od

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie doĘcry
2.

spółdzielniach:

nie doĘcry

jestem członkiem zarządu(od

kiedy):

W

jestemczłonkiem

nie dotyczy

radynadzorczejq](odkiedy): nie dotyczy

3.

Wfundacjachprowadącychdziałalnośćgospodarczą:

jestem członkiem zaruądu(od

kiedy):

1estem członkiem rady nńzorczej (od

ze stosuŃu

pracy

;;;il;;

.......nie dotyczy

kiedy): .. nie

iloĘczy

1l7.953,64zł

IX, Składniki mienia

ruchomego o wartości powyżejl,
000 ńoĘch(w prąlpadku pojazdów
marĘ, model i rok produkcji): ....
1"'11rdać
Toyota Avensis
2010 rok
Toyota Avensis 2003 rok

T::,TT]*

maźeńska wspólność majątkowa

X'

Zobowi ązaniaPienięzne o wartoŚci powyżej
10 000 złoĘch,w tym zaciągniętekredyty
i
PoĘczki oraz waruŃi, na jakich zostaĘ udzieione (wobec
kogo, w mlięku z jakim zdarzeniem,w
jakiej
nie dotyczy

wysokości):

