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Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodne go zprawdą, starannego i zupełnego wyPełnienia
kużdej z rubryk,
Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, na|eĄ wpisaĆ ,,nie
dolyczy".
Osoba składająca oświadczenie obowiązanajest okręślićprzynaleznoścposzczególnych składników
majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małzeńską wspólnoŚcią
majątkową.
Oświadczenie majątkowe doĘczy majątku w kraju i za graticą.
Oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelności pienięzne.
W częściA oświadczeniazawarte są informacje jawne, w częściB zaśinformacje niejawne dotyczące adresu
zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca połozenia nieruchomości.
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a, niZej podpi sany(a), Aleksandra I gnaszak, Kotarba
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) 10.05.1963 roku w Świebodzice
Urząd Gminy Walim
Ul. Boczna 9
58-320 Walim
Sekretarz Gminy Walim
(m i ej

sce zatrudnienia, stanowi sko lub

fu

nkcj a)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 2l sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalnoŚci
gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz. 679, z 1998 r. Nr 1 13, Poz. 715
Nr 162, poz.1726,z1999 r.Nr49, poz.483,z2000r.Nr26, poz.306orazzżOOżr.Nr 1l3,poz,984iNr
ż14,poz.l806)orazustawy zdnia8marca l990r. osamorządziegminnym (Dz.U.zż0O1r,Nr 142,Poz.
159l oraz zżOOżr. Nr 23, poz.2ż0, Nr 62, poz, 558, Nr 1 13, poz.984, Nr l53, poz. 1ż71 i Nr 214, poz.
1806), zgodnie z art. ż4h tej ustawy oświadczam, ze posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólnoŚci
majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

I. Zasoby pieniężne:
środkipieniężne zgromadzone w walucie polskiej: 51.000zł - współwłasnośćmałżeńska
środkipienięzne zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy
papiery waft (}sciowe: akcj e giełdowe, fundusze inwestycyj ne
na kwotę: .1t)2,360zł - współwłasnośćmałżeńska
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prawny: współwłasnoŚÓ małŻeńska
Dom o powierzchni: 138m2, o wartości: 450 000zł, §rtuł
prawny: własnoŚÓ odrębna 2. Mięszkanie o powierzc hni: 42m2,o wartości: lż6 000zł,tytuł
spółdzie\cze prawo do lokalu
nie dotyczy, o wartości:
3. Gospodarstwo rolne: rodzajgospodarstwa: nie doĘczy,powierzchnia:
tytuł prawny: nie dotyczy
nie dotyczy , rodzaj zabudowy: nie dotyczy,
przychódi dochód w wysokości: nie dotycz}
Ztegotytułu osiągnąłem(ęłam) *.ot, ubiegłym
4. Innę nieruchomości:
- dziŃkapod domem, powierzchnia: l997m2

l.

o wartości:90 000zł

tytuł prawny: współwłasnośó małżeńska
- działka, powi erzchn ia 3,03 3 6ha
o wartościż4 000zł

tytuł prawny: współwłasnośćmałżeńska
- dzińka, powierzchn ia 0,23 13ha
o wartości35 670zł

tytuł prawny: współwłasnośćmałżeńska

III.

udziałów: nie dotyczy
posiadam udziaływ spółkach handlowych - należy podać |iczbęi emitenta
w spółce: nie dotyczy
udziŃyte stanowią put i", większy niż t\%o udzińów
w wysokości: nie dotyczy
ztegotytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód

Iv.

akcji:
posiadam akcje w spółkach handlowych _ należy podać liczbę i emitenta
małżeńska
_ 8 O]zakcje firmy TERMET SA Swiebo dzice, współwłasnośó
małżeńska
- ż0 akcjifirmy PEC SA Wałbrzych - współwłasność
w spółce: nie dotyczy
akcje te stanowią pakiet większy niż l0oń akcji
w wysokości: Ozł
Ztegotytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód

v.

mienia przynależnego do jego majątku
Nabyłem(am) (nabył moj małżonek, zwyłączeniem
osoby prawnej, jednostek samorządu
odrębnego) od skarbu państwa, innej państwowej
osoby prawnej następujące mienie, które
terytorialnego. ich związkówlub od komunalnej
dziŃka
_
opis mienia i datę nabycia, od kogo:
podlegało zbyciu w drodze przetargu należypodaó

budowlananl"Ż67lli-,datanabycia3.06.Ż073r.,odGminyWalim.

vI.
1.

przedmiot działalności):nie
prowadzę działalnośógospodarcz ąa] 1nalezrypodać formę prawną i

dotyczy
osobiścienie dotyczy
wspólnie z innymi osobami nie dotyczy
przychód i dochód w wysokości: nie dotyczy
Ztego§,tułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm
jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej
2. Zarządzam działainościągospo darcząlub
działalności(nalezypodaóformęprawnąiprzedmiotdziałalności):
osobiścienie dotyczy
wspólnie z innymi osobami nie dotyczy

Ztegotytułuosiągnąłem(ęłam)wrokuubiegłymdochódwwysokości:niedotyczy

vII.
1.

Sp, z
Administracja BudyŃów Komunalnych
W spółkach handlowych (namła,siedziba spółki):

o. o.

jestem członkiem zatządu,(od kiedy): nie dotyczy
żOlżr,
jestem członkiem rady nadzo rczej, (od kiedy): 13 sierpnia
jestem członkiem komisji rewizyjnej, (od kiedy): nie dotyczy

|432,50zł
Ztegotytułuosiągnąłem(ęłam)wroku.,ui"głymdochódwwysokości
2. W spółdzielniach: nie dotyczy
jestem członkiem zarządu,(od kiedy): nie dotyczy
jestem członkiem rady nadzo,c,ejl'l,(od kiedy): nie dotyczy
dotyczy
;..'.. członkiem komisji rewizyjnej, (od kiedy): nie
Ztegotytułuosiągnąłem(ęłam)wrokuubiegłymdochódwwysokości:niedotyczy
prowad zącychdziałalnośćgospodarczą: nie dotyczy
3.

w

fundacjach
jestem człoŃiem zarządu,(od kiedy): nie dotyczy
jestem członkiem rady nadzorczej, (od kiedy): nie dotyczy
jestem członkiem komisji rewizyjnej, (od kiedy): nie dotyczy

Ztegotytułuosiągnąłem(ęłam)wrokuubiegĘmdochódwwysokości:niedotyczy

v[I.

z
lub innej działalnościzarobkowej hlb zajęc'
Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia

podaniem kwot uzyskiwanych zkaZdego tytułu:
- zatrudnienia /stosunku pracyl - 99,624,83ń,
_ |,752,50ń
dzieło i zlecenia)
_ działalnośćwykonywana osobiście(w tym rrmowy o

IX. Składniki mienia

ruchomego o wartości po_lnryżej.10 000 złotych (w przypadku pojazdów
mechanicznychnaleĘ podać markę, model i rok produkcji): SuzŃi Grand Vitara 2010 -

wspóhvłasnośćmałzeńska

w tym zaciągnięte kredyty i
pożyczkioraz warunki, najakich zostńy udzielone, (wobec kogo, w związ,ku,zjakimzdarzeniem,w
jakiej wysokości): nie do§czy

X. Zobowięaniapienięźne o wartości powyżej 10 000 ńotych,
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