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oswrADczENtE MAJATKOWE
w6jta, zastepcy w6jta, sekretarza gminy, skarbnika gminy,

osoby zarzqdzajqcej i czlonka organu zarzqdzajqcego gminnq osobE prawne oraz osoby wydaiacej
decyzje administracyjne w imieniu w6jtar

LlPlE, dnia 25.04.2022r.
(miejscowoSd)

Uwaga:
1. Osoba skladajqca o3wiadczenie obowiqzana jest do zgodnego z prawdq, starannego i zupelnego wypelnlenia

kaidej z rubryk.
2. Jeieli poszczeg6lne rubryki nie znajdujq w konkretnym prrypadku zastosowanla, naleiy wpisad "nie dotvczv".
3. Osoba skladajqca o5wiadczenie obowiqzana jest okreilid przynaleinoSd poszczeg6lnych skladnlk6w

majqtkowych, dochod6w i zobowiqzafi do majqtku odrqbnego i majqtku objqtego maliefskq wsp6lno$ciq
majqtkowq.

4. Oiwiadczenie majqtkowe dotyczy maiqtku w kraiu i za granlcq.
5. O6wiadczenie majqtkowe obejmuje r6wniei wierzytelno5ci pieniqine.
5. W czq5ci A o3wiadczenia zawarte sq informacje jawne, w czqSci B za5 informacje niejawne dotyczqce adresu

zamieszkania skladajqcego o5wiadczenie oraz miejsca poloienia nieruchomo5ci.

czESC A

Ja, ni2ej podpisany(a), MONIKA ANITA IOSIK ZD. KASPRZAK,
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) 11.05.1991 r. w BLACHOWNT

DYRETKOR GMINNEGO OSRODKA KULTURY W IIPIU ORAZ GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W LIPIU,
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu siq z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia L997 r. o ograniczeniu prowadzenia dzialalno5ci
gospodarczej przez osoby pelniqce funkcje publiczne (Dz. U. z 2OL7 r. poz. 1393) oraz ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym (Dz. U. z 2OL7 r. poz. L8751, zgodnie z art. 24h tej ustawy
o5wiadczam, 2e posiadam wchodzqce w sklad malierarskiei wsp6lnoSci maiatkowei lub stanowiqce m6j
majqtek odrqbny:

!.

Zasoby pieniqZne:

- Srodki pieniq2ne zgromadzone w walucie polskiej: 31 500,00 Zt

- Srodki pieniq2ne zgromadzone w walucie obcej: NIE DOWCZY

- papiery warto6ciowe: NIE DOTYCZY

na kwotq: NIE DOTYCZY



!t.

1. Dom o powierzchni: NIE DOTYCZY m2, o warto6ci: ..........

2. Mieszkanie o powierzchni: NIE DOWCZY m2, o warto6ci:
......... tytut praw

tytul prawny:

3.;'p"i;;il;;;i;;'
rodzaj gospoda rstwa : NIE DOTYCZY, powierzch n ia : ..............

o warto5ci:
rodzajzabudowy
tytul prawny: ...

Z tego tytulu osiqgnqlem(qlam) w roku ubiegtym przych6d i doch6d w wysoko6ci: ..............

4. lnne nieruchomoSci:
powierzchnia: NIE DOWCZY

o warto5ci:

tytul prawny: ...........

![.
Posiadam udzialy w sp6lkach handlowych - nale2y podai liczbq i emitenta udzial6w:

NIE DOTYCZY

udzialy te stanowiq pakiet wiqkszy niLtOYo udzial6w w sp6lce: NIE DOWCZY

Z tego tytulu osiqgnqlem(qlam) w roku ubiegtym doch6d w wysoko5ci: NIE DOTYC ZY

tv.
Posiadam akcje w sp6lkach handlowych - naleiy podad liczbq i emitenta akcji:

NIE DOTYCZY

akcje te stanowiE pakiet wiqkszy niilOYo akcjiw sp6lce:

NIE DOWCZY

Z tego tytulu osiqgnqlem(qlam)w roku ubieglym doch6d w wysoko5ci: NIE DOWCZY

V.
Nabylem(am) (nabyl m6j mal2onek, z wylqczeniem mienia przynaleinego do jego majqtku odrqbnego)

od Skarbu Pafistwa, innej paristwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu terytorialnego, ich

zwiqzk6w, komunalnej osoby prawnej lub zwiqzku metropolitalnego nastqpujqce mienie, kt6re podlegalo

zbyciu w drodze przetargu - nale2y podad opis mienia i datq nabycia, od kogo: NIE DOWCZY

vt.
1. Prowadzq dzialalno36 gospodarczq2 (naleiy poda6 formq prawnQ i przedmiot dzialalno6ci): NtE

DOTYCZY



- osobiScie

- wsp6lnie z innymi osobami

Z tego tytulu osiqgnqlem(qlam) w roku ubiegtym przych6d i doch6d w wysokoSci: ................

2. Zarzqdzam dzialalno6ciq gospodarczq lub jestem przedstawicielem, pelnomocnikiem takiej dzialalno6ci
(naleiy podai formq prawnE i przedmiot dzialalnoSci): NtE DOTYCZY

- osobiScie

- wsp6lnie z innymi osobami ..

Z tego tytulu osiqgnqlem(qlam) w roku ubiegtym doch6d w wysokoSci: .......

vil.
1. W sp6lkach handlowych (nazwa, siedziba sp6lki): NIE DOTYCZY

- jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy)

- jestem cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy): .....

- jestem czlonkiem komisjirewizyjnej (od kiedy): ..

Z tego tytulu osiqgnqlem(qlam) w roku ubiegtym doch6d w wysoko6ci

2. W sp6tdzielniach:
NIE DOWCZY

- jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy):

- jestem czlonkiem rady nadzorczej3 (od kiedy)

- jestem czlonkiem komisjirewizyjnej (od kiedy)

Z tego tytulu osiqgnqlem(qlam) w roku ubiegtym doch6d w wysoko5ci

3. W fundacjach prowadzqcych dzialalnoS6 gospodarczq
NIE DOWCZY

- jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy):

- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

- jestem czlonkiem komisjirewizyjnej (od kiedy)



Z tego tytulu osiqgnqlem(qlam) w roku ubiegtym doch6d w wysokoSci: NIE DOTYCZY

vlil.
lnne dochody osiqgane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalno6ci zarobkowej lub zajqi, z podaniem

kwot uzyskiwanych z ka2dego tytulu: DocH6D z TYTUIU ZATRUDNIENIA W GOK LIPIE ORAZ GBP LIPIE

62 757,47 Z+-

lx.
Skladniki mienia ruchomego o wartoSci powy2ej 10 000 zlotych (w przypadku pojazd6w mechanicznych

nale2y podai markq, model i rok produkcji): NIE DOTYCZY

x.
Zobowiqzania pieniqine o warto6ci powyiej 10 000 zlotych, w tym zaciqgniqte kredyty i poiyczki oraz

warunki, na jakich zostaty udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokoSci):

12 oOO Z+-PO?YCZKA GOToWKOWA PKO BANK POLSKI, stan na3t.72.202tr.



Powy2sze o6wiadczenie skladam Swiadomy(a), ii na podstawie art. 233 S 1 Kodeksu karnego za podanie nieprawdy
lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolno$ci.

i'i\/l\---_r

i '-. i '. L'
.............1. :.:..........

l' (podpis)

1 Niewla6ciwe skre6li6.
2 Nie dotyczy dzialalno6ci wytw6rczej w rolnictwie w zakresie produkcji ro6linnej i zwierzqcej, w formie

i zakresie gospodarstwa rodzinnego.
3 Nie dotyczy rad nadzorczych sp6ldzielni mieszkaniowych.

i. t.l't L,
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(miejscowoSd, data)


