
oŚWlADczENlE MłĄTKoWE
wójta, zastępcy wóita, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika ie jtlci31qiny,

osoby zarządzającei i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydaiącei
decyzje administracyjne w imieniu wójta1
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Dobrzeń Wielki, dnia ż8.04.2022 r.

UWaga:
1. osoba składaiąca oświadczenie obowiąz€na jest do ltqĄego z prawdą, starannego i zupełnego Wypełnienia

każdei z rubryk.
2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znaiduią w konkretnym przypadku zastosowania, należy WpisaĆ "nie dotvczv".
3. osoba skladająca ośWiadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników

maiątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i maiątku objętego małżeńską Wspólnością

maiątkową.
4. oświadczenie majątkowe dotyczy maiątku w kraiu i za granicą.

5. oświadczenie maiątkowe obeimuje również Wierzytelności pieniężne.

5, W części A ośWiadczenia zawańe są informacje jawne, w części B zaś informacie nieiawne dotyczące adresu

zamieszkania składającego oświadczenie oraz mieisca polożenia nieruchomości.

czĘŚĆ A

Ja, niżej podpisany(a), ELWlRA MARZENA SZPAJcHER, rodowe GAWLAS,
(imiona i nazwisko oraż nazwisko rodowe)

urodzony(a) 05.06.1983 r. w BRZEGU
GMlNNY oŚRoDEK PoMocY sPoŁEcZNE] W DoBRZENlU WlELK|M - KlERoWNlK,

(miejsce zatrudnienaa, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia t997 l, o o8raniczeniu prowadzenia działalności
gospodarczej przez osoby pelniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz, ].393) oraz ustawy z dnia

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym {Dz- l)- z 2017 r. poz. 1875), zgodnie z art. 24h tej ustawy

oświadczam, źe posiadam wchodzące w skład małżeńskiei wspólności maiatkowei lub stanowiące mój

majątek odrębny:

l.
Zasoby pieniężne:

- środki pienięźne zgromadzone w walucie polskiej: 7 956,78 małżeńska wspólność majątkowa

- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: NlE DOTYCZY

- papiery Wartościowe: NlE DoTYCZY

.. na kwotę



ll.
1. Dom o powierzchni: 160 m', o Wartości: wg. ubezpieczenia 400 000,00 tytuł prawny: małżeńska

wspólność majątkowa - współwłasność
2, Mieszkanie o powierzchni: m2, o wańości: .........-............,tytul prawny: NlE DOWCZY
3, Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: .NlE DorycZY, powierzchnia:
o Wańości: ....

l ll.
Posiadam udziały w spółkach handlowych - należy podać liczbę iemitenta udziałów: NlE DoWcZY

udziały te stanowią pakiet większy niż 7Oo/o udziałów w spółce: NlE DOTYCZY

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości: NlE DoTYCZY

lV.
Posiadam akcje w spółkach handlowych - naleźy podać liczbę iemitenta akcji: NlE DOWCZY

akcje te stanowią pakiet Większy niż 10% akcji w spółce: NlE DoTYCZY

z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości: NlE DoTYczY

V.
Nabyłem(am) (nabyl mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego)
od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich
związków, komunaInej osoby prawnej lub związku metropolitalnego następujące mienie, które podlegało
zbyciu w drodze przetargu - należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo: NlE DoTYCZY

Vl
1. Prowadzę działalność gospodarczą' (naleźy podać formę prawną i przedmiot działalności):

NlE DoTYCZY

rodzaj zabudowy:

z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód idochód w wysokości: .............-,..........,......
4. lnne nieruchomości:

powierzchnia: działka stanowiąca łąkitrwałe 0,0850 ha
o Wartości: 4 500,00 zł
tytul praWny: małżeńska Wspólność majątkowa - współwłasność



- osobiście NlE DorycZY

- Wspólnie z innymi osobami NlE DoTYCZY

Z tego tytulu osiągnąłem(ęłam} w roku ubiegłym przychód idochód w wysokości: NlE DOTYCZY

- osobiście NlE DoTYCZY

- wspólnie z innymi osobami NlE DoTYCZY

Z tego tytułu osiągnąłem(ęlam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: NlE DOWCZY

vll.
1. W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): NlE DOTYCZY

-jestem członkiem zarządu (od kiedy):...

-jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):.

-jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy)

2. W spółdzielniach: NlE DoTYCZY

- jestem członkiem zarządu (od kiedy):

- jestem członkiem rady nadzorczej3 (od kiedy)

-jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ........

Z te8o tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: NlE DoTYCZY

3. W fundacjach prowadzących działalność gospodarczą: NlE DoTYCZY

-jestem członkiem zarządu (od kiedy):

-jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy)

-jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):...

z. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej działalności
(należy podać formę prawną i przedmiot działalności): NlE DoTYczY

Z te8o tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: NlE DoTYCZY



Vlll.
lnne dochody osiągane z tytulu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęĆ, z podaniem

kwot uzyskiwanych z każdego tytułu:

Na dzień 31.12.2ozll, - 52128,83 dochody ze stosunku pracy w GoPS w Popielowie

Na dzień 31.12.202Ir, - L7 7o8,8o dochody ze stosunku pracy W GoPs W Dobrzeniu Wielkim

lx.
Składniki mienia ruchomego o wartości powyźej 10 O0O złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych

należy podać markę, model i rok produkcji): NlE DoTYCZY

x.
Zobowiązania pieniężne o Wartości powyżej 10 oo0 złotych, W tym zacią8nięte kredyty i pożyczki oraz

warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości):

KREDYT HlPoTEcZNY NA BUDoWĘ DoMU,cAŁKoWlTA KWoTA KREDYTU 180 000,00 BANK PKo BP

ZoBoWlĄZANlE NA DZlEŃ 3l.!2,2oz7 r.,I39 73!,79 zł małżeńska wspólność majątkowa

KREDyT GoTóWKoWy(KoNsUMpcyJNy) BANK BNp pARlBAs, cAŁKoWlTA KW6TA KREDvTU 20 000,00

ZoBoWlĄNlE NA DZIEŃ 3L.r2.2o27 - Lz 61239 zł.

czĘŚć B

AdreszamieszkaniaosobyskładającejośWiadczenie:JawnośćinformacjiWyłączonana
podstawie art.24i ustawy 8 marca 1990 r, o samorządzie 8minnym (Dz, |J, z 2oL8 r,: poz,994,

1000, ]"349 z pózfl. zm.\

Miejsce położenia nieruchomości wymienionych w punkcie ll części A (adres): Jawność

informacji wyłączona na podstawie art,24i ustawy z dnia 8 marca 1990 r, o samorządzie

gminnym (Dz.l),z2018 r.: poz,994, 1ooo, 1349 z pózn, Zm,)

Wgilll.
! gl"oo,ł

)

1 Niewłaściweskreślić.

' Nie dotyczy działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, w formie

i zakresie gospodarstwa rodzinnego.
3 Nie dotyczy rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych.

Z te8o tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości: NlE DoTYCZY

Pv9l .cl l vv lRlKl, zó.U4.2U2Ż r-
(miejs€owość, data)


