
OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE 
radnego gminy 

_-,S",o",m;"i.::ank"""a....:"P..:ar;-:c:::e",le__ ' dnia 10.04 .20 17 r. 
(miejscowość) 

Uyva\la: 

1. Oso!>a ,składająca, qświadczenle obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego 


wypefiiienla ka':!:dej z nibryk. 

2. Je:!:ell poszczegÓfrió rubry'kl nł4lznajdują w konkretnym przypadku zastosowania, naleły wpisać ..nie 
j pl . 

dotyczy". 

3, Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynale:!:ność poszczególnych składników 
majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego maH:eńską 
wspólnością majątkową, 

4, Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą, 


5, Oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje równie:!: wierzytelności plenię:!:ne , 


6. W części A oświadczenia zawarte są Informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące 
adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca p%:!:enia nieruchomoścI. 

CZĘŚĆ A 

Ja, niżej podpisany(a), Hanna Grażyna G/6wczyk z d. Balińska 
(imiona j nazwisko oraz nazwisko rodowe) 

urodzony(a) 04.01.195\ r. w Wyszkowie 

emeryt, radna gminy Somianka 

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja) 

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 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 oświadczam , że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności 
majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny : 

L 
Z2&bj pe, Iię:żne 
"środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: ..:5"'.0:..:0"'0..:zł=--_________________ 

" środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: .:cn"'ie'-'d::::o"tyt.::c:=,zy'--________________ 

" papiery wartościowe: ..:;n"'ie'-'d:..:o"'ty"'c""zy'--__________________________ 

___________ na kwotę: 
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II. 

1. Dom o powierzchni: _________....:..70::.... m ' . o wartości: ..::5"'0"'.0"'00"'."-00=zl'--________ 
t~ulprawny: ~w~I=~~n~oś~ć_____________________________ 

2. Mieszkanie o powierzchni: nie dotyczy m'. o.wartości : ..:;n;;.;ie"'d:.:o;.:.ty"'c"'zy'--________ 
_ t~uł prawny: ..!Cn~ie:..:d:::;o::.,tyr..::c:::.zy"'--____________________________ 

3. Gospodarstwo rolne: 


rp} ,gospooarstyJa ; llt'i.:.;ro~ś",linn:::.=e____________ . powierzchnia: ..:2",.3",8.:.:h=.a____ 


,o Wlłrtqści: .-'7"'°"':°.:.0°"'-"'+1:....:...,.._____---------'---------------
rodzaj-zabudowy: budynek mieszkalny i budynek gospodarczy 

~u/ prawny: wspólwl~ność (112) " . '( - ._--, 

Z tego ~u/u osiągnąłem(ę/ilm) w roku ubiegłym przycMd i dochód w wysokości: 

przychód - 1.900 zł; dochód - ° zl; strata - 460 zl. 

4. Inne nieruchomości: ,. . 

powierzchnia: działka budowlana, dot. n pkt 1,729 m2. w tym pod budynkiem 

!lIieszk<tlnym i gospodarczym 
I 

o wartości: 30.000 zl 
~~~---------------------------

~ułprawny : ~w~~~no~ś"-ć_____________________________ 

IIL 
1. Posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub 

przedsiębiorców. w których uczestniczą takie osoby - nalety podać liczbę i emitenta udziałów: 

nie dotyczy 

udziały te stanowią pakiet większy nit 10% udziałów w spółce: ..!.n"'ie:..:d:::;o::.,tyr..::c"'zy"'--_________ 

Z tego Mułu osiągnąłem(ę/am) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ..!.n"'ie:...:d"'o""ty"'czy"'-______ 

.2. Posiadam udziały w innych spółkach handlowych - nalety podać liczbę i emitenta udziałów: 

nie dotyczy 

Z tego t~ułu osiągnąłem(ę/am) w ~oku -ubiegłym dochód w wysokości: ..!.n"'ie:..:d"'o""ty;.::czy::L..______ 

r.J. . _. 
1. Posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub 

przedsiębiorców. wktórych uczestniczą tak1"e osoby - nalety podać liczbę i emitenta akcji : 

nie dotyczy 
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akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spółce : ..:;ne,:ie:..,:d:::o:;;.ty.:::;czy:;L.___________ 

Z tego tytułu osiągnął~(ę/am) w roku ubiegłym dochód w wysokości : ..:.n:.:,:ie:...;d:.:o"'ty"'czy"'-______ 

2. Posiadam akcje w innych spółkach handlowych - należy podać l i czbę i emitenta akcji: 

nie dotyczy 

~ teQ,9,tytułu osiągną/em(ęI3rń) w roku ubiegłym dochód w wysokości : ..:.n;,;;ie:...;d:.:o"'tyc.:;c"'zy'--_____ 

, " 

v. 
Naby/em(am) (nabył mój małżonek, z. wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku 
odrębnego) od Skarbu Państwa , innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu 
terytorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które 
podlegało zbyciu'w drodze przetargu - nalę;!:y podać opis mienia i datę nabycia, od kogo: 

nie dotyczy 

VI. 

1. Prowadzę działalność gospodarczą (należy podać formę prawną i przedmiot działalności) : 

nie dotyczy 

- osobiście: nie dotyczy 

- wsp61nie z innymi o.sobami: ..::oe,:ie:..,:d:::o:;;.ty.:::;czy:;L._____________________ 

Z tego tytułu osiągnąłem(ę/am) w roku_ut?i.egjym QI'2;Ych6d i d()chód w wysokości : nie dotyczy 

2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem pełnomocnikiem takiej 
działalności (nale.ty p,odać fonmę pr~wną i przedmiot Qziałalności): 

nie dotyczy 

- osobiście: ..:;nc:,:ie;.:d:,::0:.Lty,::czy::.l-___________________________ 

- wspólnie z innYmi osopami: ...:.n:.:,:ie:..,:d:.::o"'ty.:::czy""-_____________________ 

Z tego tytułu osiągnąłem(ę/am) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości : nie dotyczy 
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VlL 
W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki) : ~"~ie;..:;d:::o:.Lty~cZY:L__----:=-___--=-.....,..,,,-___ 

j 

- jestem członkiem zarząd~(od_ki~y): ..:;"~ie,-,d:::o",ty.;::czy""-__",....,....,..."..____,..-,,",",,,_______ 

" 
- !:stem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): ..;;"c..;ie;..:d;.:;o""ty..;;czy""-____________..,.-__ 

-,jeSter11 człOnkiem komisji !eWiiyjnej (od " ..::~~i~'-'d:::o"'ty.;::cZy""-___"_'______________ 

Ztego tytułu osiągnąlem(ę/am) w rol<uubiegłym doch"ód w wysokości: ..:;"c..;ie;..:d"'o"'ty..::;czy""-______ 

VII, 
Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lubinnej działalności zarobkowej lub .zajęć, z podaniem 

kwot uzyskiwanych z ka:tdego tytułu : '.., ). -:-_'' _..,._...-....,....,.,..".......-_,..-_________.,. ' ,..-__ .,, ., " 

z tytułu pełnienia funkcji radnej gminy, ~ 2616 'r. łą~~~ie' · 5.200 z ł 

IX. 
Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 złotych (w przypadku pojazdów 

mechanicznych nale:ty podać markę, model i rok produkcji): ..:;"~ie;..:;d:::0:.Lty.::;czy:L__________ 

,. ',

x. 
Zobowiązania pieniężne o wartości powy:tej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki 

oraz warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kog~ wzwiązku z jakim zdarzeniem, w jakiej 

" _. " 

• , . ;Id 
WYSOkości): ..:;"::,:ie'-'d:,:o"'ty.;::cZy""-___________________________ 

..... . 
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'j, 

p.- t ' 

'j.' 

" 

Powyźs,,:; oŚy.'iadc:zenię,skł~dą.m~wJ~,dQmy(a),j~ n~J!Qą~tawi~ ;m, :P2§.1 Kodek~,u~eg9 Alp9danie n!ęprawdy 

lub zatajenie prawdy grozi kara p~:ZEa,:"ienia w~.lnoŚcL•.~ 

Somianka-Parcele,10.04.2017 

{miejscowość, da!a) 

)0 
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