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oSwIADczENIE MAJATKoWE

w6jta, zast9pcy w6jta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika iednostki orqanizacvinei qminv.

osoby zanqdzajqcej i czlonka organu zarzqdzajqcego gminnq osobq prawnq oraz osoby wydajqcej

decyzje administracyjne w imieniu w6jtar

Gdynia, dnia 31.08.2017r.

(miejscowoS6)

Uwaga:

1. Osoba skladajqca oSwiadczenie obowiqzana jest do zgodnego z prawdq, starannego i zupelnego

wypelnienia kaidej z rubryk.

2, Jeieli poszczeg6lne rubryki nie znajdujq w konkretnym przypadku zastosowania, naleiy wpisac

"nie dotvczv".

3. Osoba skladajqca oswiadczenie obowiqzana jest okreSli6 ptzynaleinos6 poszczeg6lnych

skladnik6w majqtkowych, dochod6w i zobowiqzan do majqtku odrebnego i majqtku objgtego

maliefi skq wsp6lnosci4 majqtkowq.

4. O6wiadczenie majqtko\.ye dotyczy majqtku w kraju i za granicq.

5. OSwiadczenie majqtkowe obejmujc r6!vniei wierzytelno6ci pienieine.

6. W czg6ci A oSwiadczenia zawarte sq informacje jawne, w czg6ci B za6 informacje niejawne

dotyczqce adresu zamieszkania skladajqcego o6wiadczenie oraz miejsca poloienia nieruchom06ci.

czEse A

Ja, ni2ej podpisany(a), BARBARA LUBRYCHT, BUDZINSKA"

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) 26.04.1 958r.w Gdyni

Pnedszkole Nr 35 ,,Pod Zaglami"

ulL.Plk.Dqbka 167 81-167 Gdynia

DYREKTOR

(miejsce zatfudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu sie z pzepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dzialalnosci

gospodarczej przez osoby pelniqce funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz. 679, z 1998 r. Nr 113, poz. 715 i Nr

162, poz. 1126, z 1995 r. Nr 49, poz. 483, z 2000 r. Nr 26, poz. 306 onz z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 214,

poz. 1806) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r- o samorzqdzie gminnym (Dz, U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591

oraz z 2Q02 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 lej ustawy oswiadczam, 2e posiadam wchodzace w sklad mafierlskiei

wsp6lnosci maiatkowei lub stanowiqce m6j majqtek odrgbny:



t.

Zasoby pienigzne:

- srodki pieniezne zgromadzone w walucie polskiej: 72.93721.- Srodki pieniezne zgromadzone w walucie
obcej: nie dotvczv

- papiery wartosciowe: nie dotvczv
na kwotg: nie dotvczy

ll. (dwurodzinny)

1. Dom o powierzchni: 100 m2, o wartosci: 3botys.zr.tytut prawny: wtasnosd, (grunt s33m, o wartosci
213tys.20021.)

2. Mieszkanie o powierzchni: rie dotvczv m2, o wartosci: nie dotvczv tytut prawny: nie dotvczv
3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: nie dotvczv, powierzchnia: nie dotvczv o wartosci: nie dotvczv
rodzaj zabudowy: nie dotvczv tytul prawny: nie dotvczv
Z tego Mulu osiqgnqtem(elam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokosci: nie dotyczy

4. Inne nieruchomosci:

powierzchnia: nie dotvczv

o warto6ci: nie dotvczv

tytul prawny: nie dotvczv

t-

Posiadam udzialy w sp6rkach handrowych - narezy poda6 riczbg i emitenta udziar6w: nie dotvczv

udzialy te stanowiq pakiet wiekszy niz 10% udzial6w w sp6lce: llq_dqlyqy
Z tego tytulu osiqgnqlem(elam) w roku ubieglym dochdd w wysokosci: nie dotvczv

tv.

Posiadam akcje w spofkach handrowych - nare2y poda6 riczbg i emitenta akcji: nie dotvczv

akcje te stanowiq pakiet wigkszy niz 10% akcji w sp6lce: nie dotvczv
Z tego tytulu osiqgnqlem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysoko6ci: nie dotvczv

V.

Nabylem(am) (nabyr m6j marzonek, z wyrqczeniem mienia pzynareznego do jego maiqtku odrgbnego) od
skarbu Pahstwa, innej paristwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu teMoriarnego, ich zwiqzk6w rub od
komunalnej osoby prawnej nastgpuiqce mienie, Kdre podregaro zbyciu w drodze przetargu - narezy podai
opis mienia i datg nabycia, od kogo: nie dotyczv



vt.

1. Prowadze dzialalnosd gospodarczq' (nale2y poda6 forme prawnq i przedmiot dzialalnosci): $ggglygly

- osobiScie liglgtygly
- wsp6lnie z innymi osobami gig-glqlyg3y

Z tego tytutu osiqgnqtem(glam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokosci: dg-dqtyg4y

2. Zav4dzam dzialalno6ciq gospodarcz4 lub jestem przedstawicielem pelnomocnikiem takiej dziatalno6ci

(nale2y poda6 forme prawnq i przedmiot dzialalno6ci): nie dotvczv

- osobiScie dg_dqlyg=y

- wsp6lnie z innymi osobami !iC-!b!yg4y
Z tego tytulu osiqgnqlem(gtam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: nie dotvczv

v .

'1. W sp6lkach handlowych (nazwa, siedziba sp6lki): $93!g!p3y
- jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy): nie dotyczy

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

- jestem cz{onkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotvczv

Z tego tytulu osiqgnqlem(elam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: ligiglyg3y
2. W spoldzielniach:

nie dotvczv

- jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy): $g-g!g!yg=y

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

- jest6m czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotvczv

Z tego tytutu osiqgnqlem(qlam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: de-dglygly
3. W fundacjach prowadzqcych dzia{alnoSC gospodarczq:

nie dotvczv

- jestem czlonkiem zanqdu (od kiedy): nie dotvczv

- jestem czlonkiem .ady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy

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

Z tego tytulu osiqgnqlem(?lam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: nie dotvczv

v .

Inne dochody osiqgane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnosci zarobkowej lub zaje6, z podaniem kwot

uzyskiwanych z kazdego tytulu: praca Przedszkolu Nr 35 ,,Pod Zaglami" w Gdyni - gl.qa?,q& ai./,ldI dl'rrt)
......-....'...

tx.

Skladniki mienia ruchomego o warto6ci powy2ej 10.000 zlotych (w pzypadku pojazd6w mechanicznych

nalezy poda6 markq, model i rok produkcji): AUDI AG - 2002R.



x.

Zobowiqzania pienie2ne o wartosci powyzej 10.000 zlotych, w tym zaciqgniete kredyty i po2yczki oraz

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

nie dotvczv

czEsc B.

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

Gdynia, dn.31.08.20'17r.

(miejscowo66, data) I (podpis)

1 Niewlagciwe skre6li6.
2 Nie dotyczy dzialalnoSci wytw6rczej w rolnictwie w zakresie produkcji roslinnej i zwierzgcej, w formie i

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




