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wojta, zastepcy wojta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki
organizacyjncj gminy, osoby zarzadzajacej i czlonka organu zarzadzajacego «miniKt
osobq prawny oraz osoby wydajacej decyzje administracyjne w imieniu wojta

Ostrowek, dnia 27 sierpnia 2018r.
(miejscowosc)

Uwaga:
1. Osoba skladajaca oswiadczenie obowiazana jest do zgodnego z prawdij, starannego i
zupelncgo wypelnienia kazdej z rubryk.
2. Jezeli poszczegolne rubryki nie /n;i jdu j;i w konkretnym przypadku zastosowania,
nalezy wpisac "nie dotyczy".
3. Osoba skladajaca oswiadczenie obowiazana jest okreslic przynaleznosc
poszczegolnych skladnikow majatkowych, dochodow i /obowiazari do majatku
odrebnego i majatku objetego malzenskq wspolnosci^ majatkowa.
4. Oswiadczenie majatkowe dotyczy majatku w kraju i /a granica.
5. Oswiadczenie majatkowe obcjmuje rowniez wierzytelnosci pienic/nc.
6. W cz^sci A oswiadczenia zawarte s^ informacje jawne, w cz9sci B zas informacjc
niejawne dotycz^ce adresu zamieszkania skladajacego oswiadczenie oraz micjsca
polozenia nieruchomosci.
CZ^SC A
Ja, nizej podpisany(a), Lidia Pawlak
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowc) Skibinska
urodzony(a) 10.03.1975r. w Wieluniu
Urzqd Gminy w Ostrowku-Skarbnik Gminy
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)
po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ograniczeniu prowadzcnia
dzialalnosci gospodarczej przez osoby pemi^ce funkcje publiczne (Dz. U. z 2017r., poz.1393
oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz^dzie gminnym (Dz. U. z 2017r.poz. 1 875),
zgodnie z art. 24h tej ustawy oswiadczam, ze posiadam wchodz^ce w sklad malzenskiej
wspolnosci majatkowej lub stanowiace moj majatek odr9bny:
I.
Zasoby pieniezne:
- srodki pieniezne zgromadzone w walucie polskiej: 167 309,34 zl
- srodki pieniezne zgromadzone w walucie obcej: nie posiadam
Malzenska wspolnosc majatkowa
- papiery wartosciowe:
Obligacje korporacyjne UKF OPEN LIFE 121,587616 jednostek na kwote 19 322,70 zt.
PEKAO FIO SUBF.PEKAO Zrownowazony 188,564 jednostek na kwote 22 735,16 zl.
Malzenska wspolnosc maj^tkowa

II.
1. Dom o powierzchni: nie posiadam o wartosci: nie dotyczy
tytul prawny: nie dotyczy
2. Mieszkanie o powierzchni: nie posiadam m2, o wartosci: nie dotyczy
tytul prawny: nie dotyczy
3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: produkcja roslinna, powierzchnia:l,5201ha
o wartosci :45 000 zl
rodzaj zabudowy: nie dotyczy



tytul prawny: malzenska wspolnosc maj^tkowa
Z tego tytulu osiagnalem(elam) w roku ubieglym przychod i dochod w wysokosci:
3 500 zl/ 2 500 zl
4. Inne nieruchomosci:
nie dotyczy
III.
Posiadam udzialy w spolkach handlowych - nalezy podac liczbe i emitenta udzialow:
nie posiadam
udzialy te stanowia pakiet wiekszy niz 10% udzialow w spolce;
nie dotyczy
Z tego tytulu osi^gnqlem^lam) w roku ubieglym dochod w wysokosci:
nie dotyczy
IV.
Posiadam akcje w spolkach handlowych - nalezy podac liczbe i emitenta akcji:
nie posiadam
akcje te stanowia pakiet wiekszy niz 10% akcji w spolce:
nie dotyczy
Z tego tytulu osiagnalem(elam) w roku ubieglym dochod w wysokosci:
nie dotyczy
V.
Nabylem(am) (nabyl moj malzonek, z wylaczeniem mienia przynaleznego do jego majatku
odrebnego) od Skarbu Paristwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorzadu
terytorialnego, ich zwiazkow, komunalnej osoby prawnej lub zwiqzku metropolitalnego
nastepujqce mienie, ktore podlegalo zbyciu w drodze przetargu -nalezy podac opis mienia
i date nabycia, od kogo:
nie nabylismy
VI.
1. Prowadz^ dzialalnosc gospodarcza2 (nalezy podac forme
prawna i przedmiot dzialalnosci);
nie prowadz^
- osobiscie nie dotyczy
- wspolnie z innymi osobami nie dotyczy
Z tego tytulu osiagnalem(elam) w roku ubieglym przychod i dochod w wysokosci:
nie dotyczy
2. Zarzadzam dzialalnosci^ gospodarcza lub jestem przedstawicielem pelnomocnikiem takiej
dzialalnosci (nalezy podac forme prawna i przedmiot dzialalnosci): nie dotyczy
- osobiscie nie dotyczy
- wspolnie z innymi osobami nie dotyczy
Z tego tytulu osiagnalem(elam) w roku ubieglym dochod w wysokosci: nie dotyczy
VII.
1. W spolkach handlowych (nazwa, siedziba spolki): nie jestem
- jestem czlonkiem zarzadu (od kiedy): nie dotyczy
-jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy
-jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy
Z tego tytulu osi^gn^lemt^lam) w roku ubieglym dochod w wysokosci: nie dotyczy
2. W spoldziclniach: nie jestem
-jestem czlonkiem zarzadu (od kiedy): nie dotyczy
-jestem czlonkiem rady nadzorczej3 (od kiedy): nie dotyczy
- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy
Z tego tytulu osi^gn^lem(elam) w roku ubieglym dochod w wysokosci: nie dotyczy



3. W fundacjach prowadzaeych dzialalnosc gospodarcza: nie jestem
-jestem czlonkiem zarzgdu (od kiedy): nie dotyc/y
-jestem czkmkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy
- jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy
Z lego tytulu osiagnalem(elam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci: nie dotyc/y
VIII .
Inne dochody osiagane z tytulu zatrudnicnia lub innej d/ialalnosci zarobkowej luh zajec.
x podaniem kwot uzyskiwanych z kaxdego tytulu:
wynagrodzenie ze stosunku pracy- dochod wg stanu na dzien 31.12.2017r. 56 127,79 zl
umowa zlecenie 291,96 zl
wyplata zyskow z Open Life Towarzystwo tJhc/.pieczen Zycie S.A. na 31.12.2017r.
826,45 zl
z tytulu swiadczcnia 500 + na 31.12.2017r. 6 000,00 A
doplaty z ARiMR (w tym z tytulu uzytkowania gospodarstwa nicpelnoletniego syna)
stan na 31.12.2017r. 4 653,25 zl

wynagrodzcnie ze stosunku pracy- dochod wg stanu na dzicri 30.07.2018r. 33 537,69 zl
wyplata zyskow z Open Life Towarzystwo llbezpieczen Zycie S.A. na 30.07.2018r.
622,55 zl.
z tytulu swiadczenia 500 + na 30.07.2018r. 3 500,00 zl
doplaty z ARilVIR ( w tym z tytulu uzytkowania gospodarstwa niepclnoletniego syna)
stan na 30.07.2018r. 1 366,40 zl.

IX.
Skladniki mienia ruchomego o wartosci powyzej 10.000 zlolych (w przypadku pojazdow
mechanicznych nalezy podac marke, model i rok produkcji):
Samochod osobowy Suzuki Vitara ,rok produkcji 2017
Samochod osobowy Toyota Avensis kombi, rok produkcji 2004
X.
Zobowiazania pieniezne o wartosci powyzej 10.000 zlotych, w tym zaciagniete kredyty
i pozyczki oraz warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiazku z jakim
zdarzeniem, w jakiej wysokosci): nie posiadam
f^ypsr'1 HFowyzsze oswiadczenie sktadam swiadomy(a), iz na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego
za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnosci.

Ostrowek, 27 sierpnia 201 8r.
(micjscowosc, data) (podpis)

3 Niewfasciwc skreslic.
2 Nie dotyczy dzialalnosei wytworczej w rolnictwie w zakresie
produkcji roslinncj i zwierzecej, w formie i zakresie
gospodarstwa rodzinnego.
3 Nie dotyczy rad nadzorczych spoldzielni mieszkaniowych.
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