
OSWIADCZENIE MAJ^TKOWE
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wojta, zastcpcy wojta, sokrotarza gminy, skarbnilca gminy, kierownikajednostki organizacyjnej/ghiipy,i
osoby zarzadzajacoj i czlonka organu zarzqdzajqcogo gminna osoba prawnq

orazosoby wydajaccj decyzjo administraeyj-ne w imieniu wojta '

Nielisz, dnia 26.03.2021r.
(miejscowoSC)

Uwaga:

1. Osoba skladajaca oswiadczenie obowiazana jest do zgodnego z prawdq, starannego i zupelnego
wypelnienia kazdej z rubryk.

1. Jezeli poszczegolne rubryki nie znajduja wkonkretnym przypadku zastosowania, nalezy wpisac
"nie dotyczy".

1. Osoba skladajaca oswiadczenie obowiazana jest okreslic przynaleznosc poszczegolnych
skladnikow majatkowych, dochodow i zobowiazan do majqtku odrebnego i majqtku objetego
malzenska vvspolnosciq majatkowa.

2. Oswiadczenie majatkowe dotyczy majqtku w kraju i za granica.
3. Oswiadczenie majqtkowe obejmuje rowniez wierzytelnosci pieni^zne.
4. Wczesci A oswiadczenia zawarte s<\ informacje jawne, w czesci B zas informacje niejawne

dotyczace adresu zamieszkania skladajacego oswiadczenie oraz miejsca polozenia nieruchomosci.

CZI^SC A

Ja. nizej podpisany(a), Agnieszka Monika Zymon, Malek
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) 14.08.1981 r. w Bilgoraju

Gminny Osrodek Kultury w Nieliszu - dyrektor
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia
dzialalnosci gospodarczej przez osoby pelniqce funkcje publiczne (tekstjedn. Dz. U. z 2006r. Nr 216
poz. 1584) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (tekstjedn. Dz. U. z 200lr.
Nr 142poz.l591,z2002r.Nr23poz.220,Nr62poz.558,Nrll3poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr214
poz. 1806, z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203,
z2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457. z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007r. Nr
48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z
2009r. Nr 52 poz. 420, Nr. 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz.
675), zgodnie z art. 24h tej ustawy oswiadczam, ze posiadam wchodzqce w sklad malzenskiej
wspolnosci majqtkowej lub stanowiace moj majatek odr^bny:



I. Zasoby pieniezne:

- srodki pieniezne zgromadzone w walucie polskiej: 25 000,00 zl.

srodki pieniezne zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy

- papiery wartosciowe: nie dotyczy

na kwote: nie dotyczy

II.

1. Dom o powierzchni: 120 m2, o wartosci: 150 000,00 zl tytul prawny: malzenska wspolnosc

majqtkowa

1. Mieszkanie o powierzchni m2: nie dotyczy, o wartosci: nie dotyczy tytul prawny: nie dotyczy

1. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: grunty rolne i lesne 1/3 udzialu, powierzchnia: 0,67 ha

o wartosci: 22 550,00 zl

rodzaj zabudowy: dom mieszkalny

tytul prawny: wspolwlasnosc 1/3 udzialu

Z tego tytulu osiagnalem(efam) wroku ubieglym przychod i dochod wwysokosci: nie dotyczy

2. Inne nieruchomosci:

powierzchnia: 0, 12 ha

o wartosci: 12000 zl

tytul prawny: malzenska wspolnosc maj$|tkowa

III.

Posiadam udzialy w spolkach handlowych - nalezy podac liczbe i emitenta udzialow:

nie dotyczy

udzialy te stanowiq pakiet wiekszy niz 10% udzialow w spotce: niedotyczy

Z tego tytulu osiagnalem(elam) w roku ubieglym dochod wwysokosci: nie dotyczy

IV.

Posiadam akcje wspolkach handlowych - nalezy podac liczbe i emitenta akcji: nie dotyczy

akcje te stanowiq pakiet wiekszy niz 10% akcji w spolce: niedotyczy

Z tego tytulu osiqgnqlem(elam) w roku ubieglym doch6d wwysokosci: nie dotyczy



V.

Nabylem (nabyl moj malzonek, z wylqczeniem mienia przynaleznego do jego majqtku odrebnego)
od Skarbu Panstwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu terytorialnego, ich zwiqz-
kow, komunalnej osoby prawnej lub zwiqzku metropolitalnego nastepujqce mienie, ktore podlegalo
zbyciu wdrodze przetargu - nalezy podac opis mienia idate nabycia, od kogo: nie dotyczy

VI.

1. Prowadze dzialalnosc gospodarczq2 (nalezy podac forme prawnq i przedmiot dzialalnosci):
nie dotyczy

- osobiscie nie dotyczy

- wspolnie z innymi osobami nie dotyczy

Ztego tytulu osiqgnqlem(elam) wroku ubieglym przychod idochod wwysokosci: nie dotyczy
2. Zarzqdzam dzialalnosciq gospodarczq lub jestem przedstawicielem pelnomocnikiem takiej

dzialalnosci (nalezy podac forme prawnq iprzedmiot dzialalnosci): nie dotyczy
- osobiscie nie dotyczy

- wspolnie z innymi osobami nie dotyczy

Ztego tytulu osiqgnqlem(elam) wroku ubieglym dochod wwysokosci: nie dotyczy

VII.

1. Wspolkach handlowych (nazwa, siedziba spolki): nie dotyczy

-jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy): nie dotyczy

-jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy

-jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy

Ztego tytulu osiqgnqlem(elam) wroku ubieglym dochod wwysokosci: nie dotyczy
2. Wspoldzielniach: nie dotyczy

-jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy): nie dotyczy

-jestem czlonkiem rady nadzorczej3 (od kiedy): nie dotyczy

-jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy

Ztego tytulu osiqgnqlem(elam) wroku ubieglym dochod wwysokosci: nie dotyczy

3. Wfundacjach prowadzqcych dzialalnosc gospodarczq: nie dotyczy
-jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy): nie dotyczy

-jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy

-jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy

Ztego tytulu osiqgnalem(elam) wroku ubieglym dochod wwysokosci: nie dotyczy



VIII.

Inne dochody osiqgane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnosci zarobkowej lub zajec, z

podaniem kwot uzyskiwanych z kazdego tytulu:

53 889,00 zl.- dochod ze stosunku pracy (GOK Nielisz)

12 300,00 zl. - swiadczenie rodzinne „500+" z GOPS Radecznica

IX.

Skladniki mienia ruchomego o wartosci powyzej 10.000 zlotych (w przypadku pojazdow
mechanicznych nalezy podac marke, model i rok produkcji): Opel Zafira 2005r.

Nissan Note 2007r.

X.

Zobowiqzania pieniezne o wartosci powyzej 10.000 zlotych, wtym zaciqgniete kredyty i pozyczki
oraz warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z jakim zdarzeniem, wjakiej
wysokosci):

1) Kredyt hipoteczny ookresie splaty 30 Iat w Banku PEKAO S.A. zaciqgniety na zakup domu

jednorodzinnego w kwocie 61 200,00 zl. na podstawie umowy kredytowej nr KBH/2008/1/65

zawartej dn. 17 stycznia 2008 r. w Zamosciu. Kapital pozostaly do splaty na dzien 31.12.2020 r.

35 355,00 zl.

2) Kredyt konsumpcyjny w kwocie 10 868,38 zl zaciqgniety wBanku PEKAO S.A. na podstawie

umowy pozyczki ekspresowej nr PEX/06500/21355136/20190514 zwartej dn. 14.05.2019. Okres

splaty 24 miesia.ce. Kapital pozostaly do splaty na dzien 31.12.2020 r. 2452,05 zl



CZI?SC B

Adres zamieszkania osoby skladajqcej oswiadczenie: . ,

Miejsce polozenia nieruchomosci wymienionych w punkcie II czesci A (adres):
1.

1. nie dotyczy
1.

2.

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

Nielisz, 26.03.2021 r.
(miejscowosc, data) u (podpis) /

....J^hM..!k/im

1Niewlasciwe skreslic.

2Nie dotyczy dzialalnosci wytworczej wrolnictwie wzakresie produkcji roslinnej i zwierzecej, wformie izakresie
gospodarstwa rodzinnego.

3Nie dotyczy rad nadzorczych spoldzielni mieszkaniowych.


