
OśWIADCZENIE MAJĄTKOWE

gminy, skarbnika gminy, ki€rownika jednostki organżacyjnej gminy,
wójta, zastępcy wójta, sekretarza

osoby za ą

Vvnł, 2 g. l{Wl. 2G??

1. O-soba składająca oŚwiadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, §tarannego i zupełnego

wypełnienia kaźd€j z rubryk
z. JćzLn poszczegótne rubrylł nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, naleźry wpisać ]4Ę

dotvczv".
s. ói|TiTłłaauląca oświadczenie obowiązana j€§t określić prrynależność poszczedlnych składników- 

o,a;ątr.owyct, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego maŁeńsĘ
wspólnością majątkową.

4. Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą,

5. Oświadczenie majątkowe ob€jmuje również wierątelności pieniężne,

6. W części A oświńzenia zawartó są informacje jawne, w części B zaś informacje_ niejawne doĘcące
adresuzamieszkaniaskladającegooświadczenieorazmiejscapołoźfnianieruchonrości.

CZĘŚCA

Ia, niżej podpisany(a), ..Gabriela Matyszok - Wieczorek ...,..::" ",. ",:"
1imiona i nazrłisko oraż na.awisko rodo\^e)

urodzony(a) ...28.I 0.19 67 w ..,..........opolu

Dyrektor publicmej szkoĘ podstawowej z oddzińani spońowymi w Dobrzeniu wielkim

(mięjsce zatrudni€nią stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 2l sierpnia 199,7_ r. o ograniczeniu prowadzenia_ działalności

io.poi."r"; prze) osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. |J. z 2117 r, poz. 1393,) oraz ustawy z dnia 8 marca

Tsqb .. o samorządzie g-in"yń 1oz. i. i zott r. poz.994), zgodnie zart.24h tej ustawy. oświad.T. n
posiadam wchodzącerr_i\!ąd Tgł;ństi. "j Y.!"]."§la"j49y9lub stanowiąeemoj]nająrek ordĘbny: cd"

I.
Zasoby pieniężne:
- środki pieniężn'.- zgrornadzone w walucie polskiej: ..nie dotyczy

-środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: ,.....nie dotyczy

- papiery wartoŚciowe: ...,......nie dotyczy ...,.....

na kwotę: nie dotyczy

II.

1. Dom o powieźchni: nie dotycuy m2, o wartości: nie dotyczy ty,tuł prawny: nie dotyczy

2. Mieszkanie o powierzchni: 81.53m2. o.yartsci: 359.950.00 zł tltuł prawny: wspólnośó

ustawowa - akt notarialny - Ąłv al\lŃn t ( V

rodzajgospodarstwa:niedotyczy.....,..,.... powierzchnia:

Dobrzeń Wielki dńa ż&.04.2022 r.
(mięjscowość)



t}tuł prawny:

Z tego tyhrłu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłpn przychód i dochód w wysokości: Nie doĘczy
4. Inne nieruchomości:

powierzchnia: Garż

tl.tuł prawny: wspólnośó ustawowa - akt notarialny

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w loku ubiegłym dochód w wysokości

Z tego tl.tułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości

v.
Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z *"yłączeniem mienia przynależnego do jego majątku

odrębnego) od Skarbu Pństwą innej pństwowej osoby prawnej, jednostek samorządu

tery.torialnego, ich związkóą komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnego następujące

mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu - laleĄ podać opis mienia i datę nabycią od

kogo: Nie dotyczy

2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej

działalności (należy podać formę prawną i przedmiot działalności): Nie doĘczy ..-

o wańości:

o wartości: 26.000 zł

ilI.
Posiadam udzia]y w spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta udziałów:
Nie dotyczy

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

Iv.
Posiadam akcje w spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta akcji:
Nie dotyczy

akcj e te stanowią pakiet większy ńż I0% akcj i w spółce : . .

vL
1. prowadzę dzińalnośó gospodarczą2 (należy podaó formę prawną i przedmiot działalności):

Nie dotyczy

- osobiście

- wspólnie z innymi osobami

Z tego tytufu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym ptzychód i dochód w wysokości:



Z tego tyhrłu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości

vII.
1 , W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): Nie dotyczy ..........,.

- jestem człoŃi em zarządtl (od kiedy):

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): ....,.,.,..

- jestem człoŃiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego tl,tułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm dochodów wysokości: Nie dotyczy

2. W spółdzielniach: Nie dotyczy

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

- jestem człoŃiem rady nadzorczej3 1od kiedy;

- jestem człoŃiem komisji reńzyjnej (od kiedy):

Ztegotytufuosiągnąłem(ęłam)wrokuubiegĘmdochódwwysokości:Niedotyczy.......

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

- jestem człoŃiem rady nadzorczej (od kiedy):

Z tego tlułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości: Nie dotycży

vIII.
Inne dochody osiągane z tyhńl zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej Ilń zajęć,
z podaniem kwot uzyskiwanych z ka:żdego §ńtłu:

Ix.
Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10,000 złotych (w przypadku pojazdów
mechanicznych należy podać markę, model i rok prodŃcji): Hlundai Tucson 2018 - wspólność
ustawowa ...

x.
Zobońązaria pieniężne o wartości powyZej 10.000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki
oraz warunki, na jakich zostĄ udzielone (wobec kogo, w z-vu,tązku z jakim zdarzeńem, w jakiej

wysokości): kredyt hipoteczny Dom A - 34,198,83 zł - pożyczka gotówkowa - 33.559,27 zł -
spłata konsolida cyjna zaciągnięych poĘczek

- osobiście

- wspólnie z innlłni osobami

3. W fundacjach prowadzących działalność gospodarczą: Nie dotyczy

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

Dochód z tl,tułu zatrudnienia: II8.333,I2 ń



czĘść B

Adres zamieszkania osoby składającej oświadczenie: Jawność informacji wyłączona napodstawie art,24i ustawy 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. lJ, z 201,8 r,: poz,gg4,1,000, 1,349 z pózn. zm.)

Miejsce położenia nieruchomości wymienionych w punkcie ll części A (adres): Jawnośćinformacji wyłączona na podstawie art.24i ustawy r'an;a s marca 1990 r. o samorządziegminnym (Dz. U, z 201,8 r.: poz.gg4, 1O0O, 1349 , pórn. r-,,'1

Dlb"u^.,il.r.illł . ll., ilt;,lł LL
s)

(miej scowość, data)

' Niewłaściwe skeślić.

'Ńi. oorv.rv a.iułulności wytwórczej w rolnictwie w zakresie

produkĆji roSlinnej i zwierzęcej. w formie i zakesie

eosoodarstwa rodzinnego,

' i-iJooty.ry rad nadzońzych spóldzielni mieszkaniowych,

Pov,lyŻszeoświadczenieskładamświadomy(a),iżnapodstawieart.233§lKodeksukamegoza
il"fi;dŃ} lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.

Zgodnie z art.13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dniaz7 kwietnia20l6 r, informujemy, źe:

1.AdministratoremprzetwarzanychdanychosobołychjestGminaMiastoPłock,09-400Płock,StaryRynekl;
2. Kontakt z inspektorem ochrony danych - iod@płock,eu;

3. Dane osobowe p ru,elularzane będą Zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie gminrrym (Dz, U, z20l8 poz,994);

4. Odbiorcami danych osobowych będ-ą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie

przepisów prawa;

5. Dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat;

6.Każdymaprawodożądaniaodadministratoradostępudoswoichdanychosobowych,ichsprostowania,ogTaniczenra
rv prrypudku k*",tionowania prawidłowości danych;

7. Każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, l(tórym jęst Prezes Urzędu Ochrony Danych osobotych;

8. podanie clanych osobowych jest obowiązkowe na mocy ustawy o samorządzie gminnYm (Dz. U, z2018 Poz,994)'


