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w6jta, zast~pcy w6jta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownikajednostki 
organizacyjnej gminy, osoby zarz<\.dzaj<\.cej i czlonka organu zarz<\.dzaj<\.cego gminn<\. osob<\. 
prawn<\. oraz osoby wydaj<\.cej decyzje administracyjne w imieniu w6jta[1] 

Zabia Wola, dnia 30.04.2013r. 

Uwaga: 
1. Osoba skladaj1\.ca oswiadczenie obowil:lZana jest do zgodnego z prawdct starannego i zupemego wypelnienia 

kaZdej z rubryk. 
2. Jei.eli poszczeg6lne rubryki nie znajduj1\. w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy wpisac "nie 
dotyczy". 
3. Osoba skladaj1\.ca oswiadczenie obowi1\.zana jest okreslic przynaleznosc poszczeg6lnych skladnik6w 

maj1\.tkowych, dochod6w i zobowhlzan do maj1\.tku odr~bnego i maj1\.tku obj~tego malzensk1\. wsp61nosci1\. 
maj1\.tkow1\.. 
4. OSwiadczenie maj1\.tkowe dotyczy maj1\.tku w kraju i za graniC!\..

( 5. Oswiadczenie maj1\.tkowe obejmuje r6wniez wierzytelnosci pieni~zne. 
6. W cz~sci A oswiadczenia zawarte S1\. informacje jawne, w cz~sci B zas informacje niejawne dotycz1\.ce adresu 
zamieszkania skladaj1\.cego oswiadczenie oraz miejsca polozenia nieruchomosci. 

CZJi;SCA 

Ja, nizej podpisany(a), MAGDALENA KOWALIK, NAZWISKO RODOWE: GAJEWSKA 
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe) 

urodzony(a) 15.09.1978R., SKIBRNIBWICE 

URZi\D GMINY W ZABIBJ WOLI UL. GLOWNA 3, 96-321 ZABIA WOLA 
ST.DS. PLANOW ANIA PRZESTRZENNEGO INSPEKTOR 
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja) 

po zapoznaniu si~ z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 ograniczeniu prowadzenia dzialalnosci 
gospodarczej przez osoby pemi1\.ce funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz. 679, z 1998 r. Nr 113, poz. 715 i Nr 
162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 49, poz. 483, z 2000 r. Nr 26, poz. 306 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i 
Nr 214, poz. 1806) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz1\.dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 

1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806), 

zgodnie z art. 24h tej ustawy oswiadczam, ze posiadam wchodz1\.ce w sklad malzenskiej 

wsp61nosci maj1\.tkowej lub stanowi1\.ce m6j maj1\.tek odr~bny: 


I. 
Zasoby pieni~zne: 


- srodki pieni~zne zgromadzone w walucie polskiej: 10.000,00 ZL 

- srodki pieni~zne zgromadzone w walucie obcej: NIB DOTYCZY 

- papiery wartosciowe: NIE DOTYCZY 

na kwot~: NIE DOTYCZY 

II. 
I. Dom 0 powierzchni: 183 m2, 0 wartosci: 500.000,00. tytul prawny: Wsp6lwlasnosc 
2. Mieszkanie 0 powierzchni: NIE DOTYCZYm2, 0 wartosci: NIB DOTYCZY tytul prawny: NIB DOTYCZY 
3. Gospodarstwo rolne: 

rodzaj gospodarstwa: NIB DOTYCZY, powierzchnia: NIE DOTYCZY 

o wartosci: NIE DOTYCZY 

rodzaj zabudowy: NIB DOTYCZY 

tytul prawny: NIB DOTYCZY 


Z tego tytulu osi~1\.lem(~lam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokosci: 

NIEDOTYCZY 


http:stanowi1\.ce
http:wchodz1\.ce
http:pemi1\.ce
http:dotycz1\.ce
http:skladaj1\.ca
http:skladaj1\.ca


4. Inne nieruchomosci: 
powierzchnia: DZIALKA - 0,1762 ha 

o wartosci: 124.000,00ZL 

tytul prawny: WSP6LWLASCICIEL - AKT NOTARIALNY, REPERTORIUM A NR 3507/09 Z DNIA 
11.05.2009 R. 

III. 

Posiadam udzialy w spolkach handlowych - nalezy podac liczb~ i emitenta udzial6w: 
NIEDOTYCZY 

udzialy te stanowilt pakiet wi~kszy niz 10% udzial6w w spoke NIE DOTYCZY 
Z tego tytulu osiltgnltlem(~lam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: NIE DOTYCZY 

IV. 

Posiadam akcje w spolkach handlowych - nalezy podac liczb~ i emitenta akcji: NIE DOTYCZY 

akcje te stanowilt pakiet wi~kszy niz 10% akcji w spoke: NIE DOTYCZY 
Z tego tytulu osiltgnltlem(~lam) w roku ubieglym dochod w wysokosci: NIE DOTYCZY 

V. 

Nabylem(am) (nabyl moj malzonek, z wylltczeniem mienia przynaleznego do jego 
majlttku odr~bnego) od Skarbu Paiistwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek 
samorzltdu terytorialnego, ich zwiltzkow lub od komunaInej osoby prawnej 
nast~pujltce mienie, ktore podlegalo zbyciu w drodze przetargu - nalezy podac opis 
mienia i dat~ nabycia, od kogo: NIE DOTYCZY 

VI. 

I. Prowadz~ dzialalnosc gospodarcz<t[2] (nalezy podac form~ prawnlt i przedmiot dzialalnosci): 
NIEDOTYCZY 

- osobiScie NIE DOTYCZY 
- wspolnie z innymi osobami NIE DOTYCZY 
Z tego tytulu osiltgnltlem(~lam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokosci: NIE DOTYCZY 
2. Zarzltdzam dzialalnoscilt gospodarczlt lub jestem przedstawicielem, 
peInomocnikiem takiej dzialalnosci (nalezy podac form~ prawnlt i przedmiot 
dzialaInosci): NIE DOTYCZY 
- osobiscie NIE DOTYCZY 
- wspolnie z innymi osobami NIE DOTYCZY 
Z tego tytulu osi~ltlem(~lam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: NIE DOTYCZY 

VII. 

I. W spolkach handlowych (nazwa, siedziba spolki): NIE DOTYCZY 
- jestem czlonkiem zarZltdu (od kiedy): NIE DOTYCZY 
- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): NIE DOTYCZY 
- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): NIE DOTYCZY 
Z tego tytulu osiltgnltlem(~lam) w roku ubieglym docMd w wysokosci: NIE DOTYCZY 
2. W spoldzieIniach: 

NIEDOTYCZY 
- jestem czlonkiem zarzltdu (od kiedy): NIE DOTYCZY 
- jestem czlonkiem rady nadzorczej[3] (od kiedy): NIE DOTYCZY 
- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): NIE DOTYCZY 
Z tego tytulu osiltgnltlem(~lam) w roku ubieglym docMd w wysokosci: NIE DOTYCZY 

( 




1 3. W fundacjach prowadz~cych dzialalnosc gospodarcz~:
1 

j 
NIEDOTYCZY 

- jestem czlonkiem zarz~du (od kiedy): .NIE DOTYCZY 
- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): NIE DOTYCZY 
• jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): NIE DOTYCZY 
Z tego tytulu osi~nctlem(~lam) w roku ubieglym dochOd w wysokosci: NIE DOTYCZY J 

VIII. 

Inne dochody osi~ane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnosci zarobkowej lub 
zaj~c, z podaniem kwot uzyskiwanych z kazdego tytulu: 57.721,75 zl. 

IX. 

Sktadniki mienia ruchomego 0 wartosci powyzej 10000 zlotych (w przypadku 
pojazd6w mechanicznych nalezy podac mark~, model i rok produkcji): 

1. OPEL CORSA C - ROK PRODUKCJI 2004 
2. SKODA OCTAVIA - ROK PRODUKCJI 2009 

X. 

Zobowi~zania pieni~zne 0 wartosci powyzej 10000 zlotych, w tym zaci~ni~te 
kredyty i pozyczki oraz warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, 
w zwi<tZku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokosci): KREDYT NA ZAKUP SAMOCHODU MARKI SKODA 

OCTAVIA W WYSOKOSCI 18.835.23 ZL, SANTANDER CONSUMER BANK S.A. Z SZIEDZIBA W 
WROCLA WIU PL. GRUNW ALDZKI 23 

http:18.835.23

