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Nielisz 2013.04.15
(miejscowo$6) (dnia)

UWAGA:

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

2. Jezeli poszczeg61ne rubryki nie znajduja.w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy wpisad „nie dotyczy''
3. Osoba skladajaca oswiadczenie obowiazana jest okresMic przynaleznosc"poszczeg61nych skladnik6w

majajtkowych, dochod6w i zobowiazan do majajtku odrebnego i majajtku obj^tego malzenskq. wsp61no£cia,
majajtkowa..

4. Oswiadczenie majajtkowedotyczy majajtku w kraju i za granica..
5. Oswiadczenie majajtkowe obejmuje rowniez wierzytelnoSci pienifzne.
6. W cze^ci A oSwiadczenia zawarte sa.informacje jawne, w cze&i B zas" informacje niejawne dotyczace adresu

zamieszkania skladajacego oswiadczenie oraz miejsca polozenia nieruchomoSci.

CZ^SC A

Ja,nizej podpisany(a), REGINA SZOKALO, Dr^zek
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) 31 maja 1957 w Staw Noakowski Kolonia
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

Gminny Osrodek Pomocy Spotecznej - kierownik
po zapoznaniu si? z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dzialalnosci
gospodarczej przez osoby pehiiace 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.Nr26, poz. 306 oraz z 2002 r.Nr 113, poz. 984 iNr
214, poz. 1806) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.Nr 142, poz.
1591 oraz z 2002 r. Nr23, poz. 220, Nr62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr214, poz.
1806), zgodnie z art. 24h tej ustawy oswiadczam, zeposiadam wchodzajce w sklad malzenskiej wspolnosci
majatkowej lub stanowiace mqj majatek odrebny:

I. Zasoby pieniezne:
- srodkipienieznezgromadzonewwaluciepolskiej: -niedotyczy
- srodki pieniezne zgromadzone w walucie obcej: - nie dotyczy
- papiery wartosciowe: - nie dotyczy

na kwotej - nie dotyczy



I

1. Dom opowierzchni: m2 - nie dotyczy, owartosci: -nie dotyczy, tytul prawny: - nie dotyczy
2. Mieszkanie o powierzchni: 38 m2, owartosci: 90000, tytul prawny: wlasnosc meza,
3. Gospodarstwo rolne: rodzaj gospodarstwa: - nie dotyczy, powierzchnia: - nie dotyczy

o wartosci: - nie dotyczy, rodzaj zabudowy: - nie dotyczy,
tytul prawny: - nie dotyczy.

4. Z tego tytutu osiajmatem(elam) wroku ubiegfym przychod i dochod wwysokosci: - nie
dotyczy.

5. Inne nieruchomosci: powierzchnia:-nie dotyczy.
o wartosci: - nie dotyczy
tytul prawny: - nie dotyczy

III.

Posiadam udzialy wspolkach handlowych - nalezy podac liczbe. i emitenta udzialow: - nie dotyczy,
udzialy te stanowiq. pakiet wiekszy niz 10% udzialow w spolce: - niedotyczy.
Z tego tytutu osiajmajem(etem) w roku ubieglym dochod w wysokosci: - nie dotyczy

V.

Posiadam akcje w spolkach handlowych - nalezy podac liczb? i emitenta akcji: - niedotyczy
akcje te stanowiq. pakiet wiekszy niz 10% akcji w spolce: - nie dotyczy.
Z tego tytuhi osiajmajem(ejam) w roku ubieglym dochod w wysokosci: - nie dotyczy.

V.

Nabylem(am) (nabyl mqj malzonek, z wytaczeniem mienia przynaleznego dojego majajtku
odrebnego) od Skarbu Panstwa, innej panstwowej osoby prawnej,jednostek samorzadu
terytorialnego, ich zwiazkow lub od komunalnej osobyprawnej nastejjujace mienie, ktore
podlegalo zbyciu w drodze przetargu - nalezy podac opis mienia i dat? nabycia, od kogo: - nie
dotyczy.

VI.

1. Prowadz? dziatalnosc gospodarczaj21 (nalezy podac form? prawny i przedmiot dzialalnosci):
- osobiscie - nie dotyczy,

- wspolnie z innymi osobami - nie dotyczy.

- Z tego tytutu osiajmatem(ejam) w roku ubieglym przychod i dochod w wysokosci: - nie
dotyczy.

2. Zarzadzam dzialalnoScia^gospodarczaJub jestem przedstawicielem, pelnomocnikiem takiej
dzialalnosci (nalezypodacform? prawnyi przedmiot dzialalnosci):
- osobiscie- nie dotyczy,

- wspolnie z innymi osobami - nie dotyczy.

Z tego tytutu osiajmatem(?lam) w roku ubieglym dochod w wysokosci: - nie dotyczy.



VII.

1. W spolkach handlowych (nazwa, siedziba spolki): - nie dotyczy

- 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 tytutu osiajmatem(?lam) w roku ubieglym dochod w wysokosci: - nie dotyczy.

W spoldzielniach: - nie dotyczy,

- jestem czlonkiem zarzajdu (od kiedy): - nie dotyczy,
- jestem czlonkiem rady nadzorczej[3] (od kiedy): - nie dotyczy,
- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): - nie dotyczy.
Z tego tytutu osiajmaJem(?lam) w roku ubieglym dochod w wysokosci: - nie dotyczy.
3. W fundacjach prowadzacych dzialalnosc gospodarczaj - nie dotyczy,

- 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 tytutu osiajmajem(?lam) w roku ubieglym dochod w wysokosci: - nie dotyczy.

Mil

Inne dochody osia^gane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnosci zarobkowej lub zajec, z
podaniem kwot uzyskiwanych z kazdego tytulu:

53098,00 - zatrudnienie w GOPS - wynagrodzenie
864,00 - Gminna Komisja Rozwiazywania problemow Alkoholowych - diety

3392,80 - fundusz swiadczen socjalnych

IX.

Skladniki mienia ruchomego o wartosci powyzej 10 000 zlotych (w przypadku pojazdow
mechanicznych nalezy podac mark?, model i rok produkcji): samochod osobowy Fiat Punto z 2011
roku, 32000 zl., wspohvlasnosc z corka^ Annq Szokalo

X. Zobowiazania pieni?zne o wartosci powyzej 10 000 zlotych, wtym zaciajgniete kredyty i
pozyczkioraz warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, wzwiazku zjakim zdarzeniem, w
jakiej wysokosci): - nie dotyczy

CZ^SC B

Adres zamieszkania osoby skladajacej oswiadczenie:
Miejsce polozenianieruchomosci wymienionych w punkcie II cz?sciA (adres):
1.

Powyzsze oswiadczenie skladam swiadomy(a), iz napodstawie art. 233 § 1Kodeksu karnego za
podanie nieprawdylub zatajenieprawdy grozi kara pozbawienia wolnosci.



Nielisz 2013.04.16 i^CHtA^ i^° ^4^
(miejscowosc, data) ^ (podpis)

[1] Niewtasciwe skreslic.
[2] Nie dotyczy dzialalnosci wytw6rczej wrolnictwie wzakresie produkcji roslinnej i zwierzecej, wformie i
zakresiegospodarstwarodzinnego.
[31 Niedotyczy rad nadzorczych spoldzielni mieszkaniowych.


