
OSWIADCZENIE MAJATKOWE

w6jta, zast^pcy wojta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy,
osoby zarza_dzajqcej i czlonka organu zarza^dzaja^cego gmmnq osobq prawna^

oraz osoby wydaj^cej decyzje administracyjne w imieniu w6jta

Ostr6wek , dnia 12 kwictnia 2018r.
(miejscowoSC)

Uwaga:

1. Osoba skladaja,oa oswiadczenie obowiq/ana jest do zgodnego z prawdq, starannego i zupelnego wypelnienia
kazdej zrubryK.

2. Jezeli poszczegblne rubryki nie znajduja^ w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy wpisac ..niedotvczv".

3. Osoba skladajqca oswiadczenie obowiqzana jest okreslic przynaleznosc poszczegolnych sktadnikdw maja>
kowych, dochodow i zobowiqzari do majqtku odrpbnego i majqtku obj^tego malzc-nsk^ wspblnoscia^ ma-

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

5. Oswiadczenie majqtkowe obejmuje rowniez wierzytelnosci pieniezne.

6. W cz^sci A oswiadczenia zawarte sq informacje jawne, w cz$sci B zas informacje niejawne dotycza^ce adresu
zamieszkania skladajqcego oswiadczenie oraz miejsca polozenia nieruchomosci.

CZ^SC A

Ja, nizej podpisany(a) IRENA BARANSKA , nazwisko rodowe MAKSON

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) urodzony(a 10.02.1957 W NIETUSZYNIE

KIEROWNIK GMINNEGO OSRODKA POMOCY SPOLECZNEJ W OSTROWKU

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu si§ z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dziatalnosci go-
spodarczej przez osoby pe(nia,ce funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, pbz. 679, z 1998 r. Nr 113, pbz. 715 i Nr 162, pbz.
1126, z 1999 r. Nr49, pbz. 483, z 2000 r. Nr26, pbz. 306 oraz z 2002 r. NM13, pbz, 984 i Nr214, pbz. 1806) oraz ustawy z

» dnia 8 marca 1990 r. o samorza_dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, pbz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, pbz. 220, Nr 62,
pbz. 558, Nr 113, pbz. 984, Nr 153, pbz. 1271 i Nr 214, pbz. 1806), zgodnie z art. 24h tej ustawy oswiadczam, ze
posiadam wchodza^ce w sktad matzeriskiej wspblnosci maja^tkowej lub stanowia^ce moj maja^ek odr^bny:

I.

Zasoby pieniezne: — srodki pienie.zne zgromadzone w walucie polskiej: 18 550,00 z\ wsp6twtasnosb mal2ehska)

— srodki pieni^zne zgromadzone w walucie obcej: NIE POSIADAM

— papiery wartosciowe NIE POSIADAM

nakwot?: ..NIE DOTYCZY



II.
1. Dom o powierzchni: 250 m2, o wartosci: 210 000 zl- tytut prawny: wspotwtasnos£ z dziecmi.

2. Mieszkanie o powierzchni: NIE POSIADAM m2, o warto£ci: NIE DOTYCZY tytut prawny

NIE DOTYCZY

3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: OGOLNO - ROLNICZE powierzchnia: 2,81 HA

o wartosci: 28 000 ZL

rodzaj zabudowy: OBORA, STODOtA, BUDYNEK GOSPODARCZY

tytuf prawny: wsp6Jwiasno£<!; z dziecmi.

Z tego tytutu osia^najemfelam) w roku ubiegtym przych6d i doch6d w wysokosci: 5 000 Zt / 3 000 Zt.

4. Inne nieruchomosci:

powierzchnia: NIE POSIADAM

o wartosci: NIE DOTYCZY

tytut prawny: NIE DOTYCZY

Posiadam udziaty w spblkach handlowych -nalezy poda6 liczbe i emitenta udziatbw:

NIE POSIADAM

udzialy te stanowia^ pakiet wiekszy niz 10% udzialbw w spblce: NIE DOTYCZY

Z tego tytulu osia5n^em(etam) w roku ubiegtym doch6d w wysoko^ci: NIE DOTYCZY

IV.

Posiadam akcje w spbfkach handlowych - nalezy podac liczb§ i emitenta akcji:

NIE POSIADAM

akcje te stanowia^ pakiet wiekszy ni± 10% akcji w spoice: NIE DOTYCZY

Z tego tytutu osiajgnatem(etem) w roku ubiegtym doch6d w wysokosci NIE DOTYCZY

v.

Nabyfem(am) {nabyi m6j matzonek, z wytapzeniem mienia przynaleznego do jego maja^tku odr̂ bnego) od Skarbu
Panstwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorzajdu terytorialnego, ich zwiazkbw, komunalnej osoby
prawnej lub zwiazku metropolitalnego nastepujace mienie, ktbre podlegato zbyciu w drodze przetargu — nalezy
poda6 opis



mienia i dat§ nabycia, od kogo: NIE NABYLAM

VI.

1. Prowadze dziatalnosc gospodarczq2 (nalezy podac forme prawna^ i przedmiot dziatalnosci):

NIE PROWADZE,

- osobiscie NIE DOTYCZY

- wspolnie z innymi osobami NIE DOTYCZY

Z tego tytutu osiajgnajem(etam) w roku ubiegtym przychbd i dochbd w wysokosci: NIE DOTYCZY

2. Zarzadzam dziatalnoScia^ gospodarcza, lub jestem przedstawicielem, petnomocnikiem takiej dziatalnosci (nalezy

poda6 form§ prawna^ i przedmiot dziafalnosci): NIE ZARZAJ3ZAM

-osobiscie NIE DOTYCZY

- wspolnie z innymi osobami NIE DOTYCZY

Z tego tytutu osiacjnatem(etem) w roku ubiegtym przych6d i doch6d w wysokosci: NIE DOTYCZY

VII.

1. Wspotkach handlowych (nazwa, siedziba spotki): NIE DOTYCZY

jestem cztonkiem zarza^du (od kiedy): NIE JESTEM

jestem cztonkiem rady nadzorczej {od kiedy): NIE JESTEM

- jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): NIE JESTEM

Z tego tytutu osi3gnatem(etem) w roku ubiegtym dochod w wysokosci: NIE DOTYCZY

2. W spbldzielniach: NIE DOTYCZY

jestem cztonkiem zarzqdu (od kiedy): NIE JESTEM

- jestem cztonkiem rady nadzorczej3 {od kiedy) NIE JESTEM

- jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): NIE JESTEM

Z tego tytutu osiajgnajem(etem) w roku ubiegtym doch6d w wysokosci: NIE DOTYCZY

1



3. W fundacjach prowadza^cych dziatalnosd gospodarcza; NIE DOTYCZY

jestem czlonkiem zarza^du (od kiedy}: NIE JESTEM

- jestem czJonkiem rady nadzorczej {od kiedy): NIE JESTEM

jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): NIE JESTEM

Z tego tytutu osiajgnatem(etem) w roku ubiegtym doch6d w wysokoSci: NIE DOTYCZY

VIII.

Inne dochody osiagane z tytufu zatrudnienia lub innej dziatalnosci zarobkowej lub zaje.c, z podaniem kwot

uzyskiwanych z kazdego tytulu: DOCHOD OSIAGNIE/TY Z TYTULU ZATRUDNIENIA 99 542,39 - dochbd

w tym: 99 502,39 - dochod ze stosunku pracy ; 40,00 - inne zr6dfa dochodu.

IX

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

poda6 marke., mode.! i rok produkcji):

SAMOCHOD OSOBOWY OPEL CORSA ROK PRODUKCJI 2007

osobista.

IX.

Zobowiazania pieniezne o wartosci powyzej 10 000 zlotych, w tym zaciqcjniete kredyty i pozyczki oraz warunki. na

jakich zostaty udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokosci): NIE POSIADAM



Powyzsze oswiadczenie sktadam swiadomy(a), iz na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie
nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolno&ci

OSTROWEK, DNIA 12.04.2018 r.

1 Niewlasciwe skre6li6

z Nie dotyczy dzialalno&ci wytworczej w rolnictwie w zakresie produkcji roslinnej i zwierzecej, w formie

zakresie gospodarstwa rodzinnego.

3 Nie dotyczy rad nadzorczych spotdzielni mieszkaniowych.


