
Zalącznik Nr 2 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrórv
z dnia26 lutego 2003 ľoku ( Dz. U. z20l7 r.. poz. 2020 )

oŚwIADCZENIE MAJĄTKowE
wójta' zastępcy wójta''sekľetarza gminy, skarbnika gminy' kĺerownika jednostki oľganizacyjnej
gmrny roS oľganu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby

e administľacyjne w imĺenĺu wójtal

Łuków 30.04.Ż020

ľt ( miejscowość )

1. Oso aj zgodnego zprawdą, starannego i zupelnego wypelnienia
każdej z rubľyk.

2. Jeżeli poszczególne ľubľyki nie znajdują w konkľetnym pľzypadku zastosowania,należy wpisać ,.nie dotYczv''.

3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest okľeślić, przynależność poszczególnych skladników majątkowych'
dochodów izobowiązań do majątku odľębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową.

4. oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kľaju i za granicą.

5. oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wieľzytelności pieniężne.

ó. W części A oświadczenia zawaľte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu
zamieszkania skladającego oświadczenie oľaz miejsca polożenia nieľuchomości.

CZĘSC A

Ja, niŻej podpisany(a)
ElŻbieta Pogodzińska ( Jelonek)

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe )
18.04.1962 SkarĄsko_ Kamienna

.. w.......
Szkoła Podstawowa nr 4 oddziałami Integracyjnymi w Łukowie

oyr.Li"t

urodzony(a)

1 l 05. 7'Ü20

L. dz

1ĺÓŁť.
ĄDĺJRv,

WP Ł

( miejsce zatrudnienią stanowisko lub funkcja )

po zapoaaniu się z przepisami ustawy z đnia Ż7 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodaľczej

pĺzez osoby pełniące funkcje publiczne ( Dz. U. 2017 r. poz. 1393) oraz ustawy z đnia 8 maľca 1990 r. o samorządzie

gminnym (Dz. U. z2017 Í. poz' 1875) , zgodnie z art.24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład

małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny :

I.

Zasoby pieniężne :
- Środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej 40000 zł

_ środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej
nie dotyczy
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nie dotyczy
- papiery waľtościowe

.. na kwotę

II.
nie doýczy

1. Dom o powierzchni
nie dotyczy

tytuł prawny.
;0

2. Mieszkanie o powieľzchni............. m2, o waľtości

tytułpľawny' 
*1o:-":::::T'::::::

3. Gospodarstwo rolne :

nie dotyczy

nie doýczy

nie dotyczy

230000zł

nie dotycry
rodzaj gospodarstwa powieľzchnia

nle dotyczy
o wartości : .........

nie dotyczy
rodzaj zabudolvy : ....... ..

nie dotyczy
týuł pľawny

ĺ";;.,;t
Ztego Ęrtułu osiągnąłem(ęłam)w ľoku ubiegĘm pľzychód i dochód w wysokości : '... '..

4. lnne nieľuchomości :
nie dotyczy

powieľzchnia:

nie dotyczy
o wartości : ................

III.

Posiadam udziaĘ w spółkach handlowych _naleĘ podać liczbę i emitenta udziałów
nie doĘczy

udziały te stanowią pakiet większy niż l0%o udziałów w spółce
nie dotyczy

Ztego $tułu osiągnąłem(ęłam) w ľoku ubiegłym dochód w wysokości
nie doĘczy

IV.

l. Posiadam akcje w spółkach handlowych - naleĘ podać liczbę i emitenta akcji :

nie dotyczy

akcje te stanowią pakiet większy niŻ l0oÁ akcji w spółce
nie dotyczy
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nie dotyczy
Ztego týułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości

V.

Nabyłem(łam) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego) od Skaľbu
Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu teľytoľialnego, ich zwlązków komunalnej osoby pľawnej
lub związku metropolitalnego następujące mienie, któľe podleg ało zbyciu w dľodze przetargu - naleŻy podać opis mięnia
i datę nabycia' od kogo , 

nie dotyozy

VI.

l. Prowadzę działalność gospodarczą2 ( naleŻy podać formę prawną i przedmiot działalności )
nie dotyczy

"1. 
O"ty.ry

- osobiście

nie dotyczy
- wspólnie z innymi osobami

nie dotyczy
Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w ľoku ubiegłym przychód i dochód w wysokości

2. Zarządzam działalnością gospodarczą |ub jestem
podać formę pľawną i przedmiot działalności ) :

pľzedstawicie lem pełnomocnikiem takiej działalnoŚci ( naleŻy

nie dotyczy

nie dotyczy
_ wspólnie z innymi osobami

ZtegoĘtułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości
nie doĘczy

vtI.

l'W spółkach handlowych ( nazwa, siędziba spółki )

-jestem członkiem zarządu ( od kiedy )

-jestem członkiem rady nadzorczej ( od kiedy )

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy
_ jestem członkiem komisji rewizyjnej ( od kiedy ) : . . .......

Ztego Ęrtułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości
nie dotyczy
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2.W spółdzielniach: nie dotyczy

nie doýczy
_ jestem członkiem zaruądu ( od kiedy )

nie doýczy
-jestem członkiem ľady nadzorczej3 ( od kiedy )

nie doĘczy
- jestem członkiem komisji ľewizyjnej ( od kiedy ) : ....... '......

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości
3.W fundacjach prowadzących działalność gospodarczą:

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy
-jestem członkiem zarządu ( od kiedy )

nie dotyczy
-jestem członkiem ľady nadzoľczej ( od kiedy )

nie dotyczy
- jestem członkiem komisji ľewizyjnej ( od kiedy ) : ..........
Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości

nie doýczy

VIII.

Inne dochody osiągane zĘtułu zatľudnienia lub innej działalności zaľobkowej lub zajęć, z podaniem kwot uzyskiwanych
z każdego tytułu
Umowy ze stosunku pracy 102850,97
Umowy zIecęnia l964 zł.

IX.

Składniki mienia ruchomego o waItości powyżej l0.000 złoĘch ( w przypadku pojazdów mechanicznych należy podać
maľkę, model i rok produkcji )
Samochód osobowy MAZDA 3 rok 20l3

X.

Zobowiązania pieniężne o waľtości powyŻej l 0.000 złoĘch, w tym zaciągnięte kľedyty i poĘczki oraz waľunki, na jakich
zostĄ udzielone ( wobec kogo' w związkuz jakimzdarzeniem, w jakiej wysokości )
Kredyt hipoteczny- konsolidacyjny - bank Pekao SA 3780 CHF
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cZĘŚĆ B

Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie art,233 $ 1 Kodeksu karnego za podanie niepľawdy
lub zatajenie prawdy gľozĺ kara pozbawienia wolności.

Łuków đnia30.04.2020

( miejscowośó, data ) ( podpis )

l Niewłaściwe skreślić.

'ŻNie dotyczy działalności wýwóĺczej w rolnictwie w zakresie
produkcji roślinnej i zwienęcej, w formie i zakresie
gospodarstwa rodzinnego.

3 N ie dotyczy rad nadzoĺ czy ch społdzieln i mieszkaniowych.
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