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Osóa sHadająca oświadczenię obowiązana jest do zgodnego z prawdą,
rubryk.
Jezeli poszczególne rubryki nie znajdują w konlaetnym prąpadku zastosow-anią należy rłpisać .,nie dotyczy".
Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest ol§eślić przynalea:ość poszłzególny,ch składniliów majątkowycĘ
dochodów i zobowiązń do majątku odrębnego i majątku objętego malżeńsĘ wspólnością majątkową.
OświadczeŃe majątkowe dotyczy majątlu w kraju i za granicą.
Oświadczenię majątkowe obejmuje ró*nież wierzytelności pieniężne.
.rł,częsci B zaśinformacje niejawne dotyczące adresu zamieszkania
W częściA oświadczenia zawmle są informacje jawne,
składającego oświadczenie oraz miejsca pcłożenia nieruchomości.

czĘŚCA

(imiona i nazrłisko oraz nazwisko rodowe)
Urodzona

(v). ..

... 18 września 1965r

.

.,

w Kamiennej Górzę... .,,

zatrudniona w PSP im. Janusza Korczaka w Jugorvicach na stanov,isku dyrektora

szkĄ

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

sir .;pisami u§taw},z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniuprowadzeńa działalnościgospodarczej przez osoby
pekriące funkc: liciane (Dz. U, Nr 106, poz,679, z t998 r. Nr l13. poz. 715 i Nr l6ż,poz. l|26, z 1999 r, Nr 49, poz, 483- z
2000r.Nr?l 306orazz2002r.Nrl13,poz.984iNr2l4,poz. 1806)orazustayyzdnia8mąrcą 1990r.o§amorządzię
gminrynr ), z 200l r, Nr |42,poz. 1591 oraz z2a02 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,poz.558, Nr Il3,poz.984. Nr 153,poz. l27l i
1806), zgodnie z ut.24htej ustaw}"oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności majątkowej
Nr 214
lub s1
.ące mój majątek odrębny:

po zapoananiu

lsoby pieniqżne:
środkipienięzne zgromadzone

*

*,

i ra,|
]lt

r,v

walucie polskiej:....... 12700,00

ż

,.. ... ... ..,malżeńska wspólnota majątkowa

środkipieniężre zgromadzone rv walucie obcej;...... nie doĘcry

na krł"otę: ...,..nię doĘcz_t

n.

l. Dom o powierzrhń: 176,2 rn}, o wariości:..,350 tys. ń...... ......... Ę§rł prałrny: rvłasnośćwspólnota mająlkowa
2, Mieszkanieopowierzchni:...niedoĘcz1 m2,owartości:...niedoĘczy Ętulprawny: ...nie
dotyczy.....,...

3.

do§czy

Gospodarstworolne: rodzajgospodarstwa:._....nie

......,powierzchnia: ...,..nie dotyczy...........

owartości:......niędotyczy......rodzajzabudowy:......niedołczy..,._...
§tuł pravrny:

4.

... ... nię dotycz"v...

Z tego Ętułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegĘm przy-chód i dochód w wysokości:... nie dotyczy
Innę nieruchomqści: działki: tu

379ll powierzchnia: 940 m2

o

warlości60 Ęsięcy złoĘch t w 379/3 powierzchnia 974 m2 o

wańości60 tysięcy źoĘch
Ętuł prawny; ..,

.

..

własnościowe- wspólnota mają*owa

ln.
Posiadam

udziĄ

w spółkach handlowych - nalezy podać liczbę i emitenta udziałów: ... ......nie

udzia}y te stanowią pakiet większy

niż l0% udzidów w spółce:

. .

.

. .

.

. . .

nie

do§czy

... ,..

do§czy

Ztegotytufuosiągnąłem(łam)wrokuubieg|"mdochódwwysokości:,........niedoĘczy.,..

Iv.
Posiadam akcje w spółkach handlowych - nalezy podać

liczĘ i emitenta

akcji:

...nie dotl,cz1
akcje te stanowią pa}iiet większy

ńż l0%

akcji w spółce:

. .

.

. .

.

. , .

nie dotyczy

ZtegoĘtułuosiągnąłem(łam)wrokuubiegłymdocho<lwwysokości: ..,...niedoĘczy..,,.....

v.
Nab1,,lem(łam) (nóył mój małżoneĘz wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego) od Skarbu Panstwa, innej

paristilowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego,

ich złłiązków lub

od komwalnej osoby prawnej nastryujące

nrienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu - należy podać opis mienia i daĘ nabycia, od kogo: ... ...

....,,...nię daĘczy......

..

.

vr.
l. Prowadzędziałalnośćgospodarczątzl(nalęłpodacformęprawnąiprzedmiotdziałalności):.........
..,......niedotyczr,......... osobiście...........nicdotygży..........-.,
Z tego §tułu osiągnąłem(łam)w roku ubiegĘm przychód i dochód w wysokości:

.........nie dotyczy
2. Zaraądzalldziałatnościągospodarczą lub jestem przedstawicielem, pehromocnikiem taliiej działalności (naleĘ podać formę
prawną i przedmiot działalności):

- osobiście ......niedotycą,..
- wspólnie z innymi osobami

"..ńe dotycry.

Z tego §trrłu osiągąlem(łam) w roku ubiegłym dochod w wysokości:
,,. ...,,. ...nię dotl,czy..

YII.

społkr): nie dotycą
jestem członkiem zarądu (od kiedy):....,
nie do§czy
nie doĘcry
- jestem członkiem raĄ nadzorczej (od kiedy):...
.,. nie dotyczy
- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy}
l.W spółkach handlowych (nazwa, siedziba

Z tego Ętułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegbm dochód w ąvsokości: . . . . , . . .. nię dotycz"v2.

-

. .

nie do§czy

W spółdzielniach
jestem

członkil :rclv nadzorczejt3l

tięay):
(od kiedy):

(oa

człcn' i,ornisji rewizyjnej
Z tego tyfułu ol
:tem (łam) w roku ńiegĘrn dochód
jestem

3.

W fund:

-

:

}

zarządu(odkiedy):
Jln członkiem rady lńzsrczej (od kiedy):
,członkięm

rll.

,,

. nie

nie

do§czy
do§czy

w ł_łsokości:... ... nie dotvczy

prowadzącyoh działalnośćgospodarcą:

;lein członkiem komisji rewizyjnej (od kiedyi:
.:o

..

...... nie doĘcą

niedo§cz_v

_.. ... . ..

nie

doĘczy

... nie do§czy

§tułu osiąpąłem(łam) wrokuubiegllrn dochod w wysokości: ...... niedotycąv ...,,

Inne dochody osiągane z Ętułu zatrudnienia lub

imej działalności zarobkowej lub zaięć, z podaniem kwot uzyskiwanych z

,iażdego tytułu: ,.. ..,z Ę,tulu zatrudnienia: 80 576" 84 złofych ; umowy zlecęnia; 14 558,08, wspóknałżonek z §tułu zatrudrrienia:

147 179,5l zło§rh, umowy zlecenia : 11631,93- małźeńskawspólnota majątkowa

Ix. Skladniki

mie,tia ruchomego o wartościpowyżrj l0 000 żotych (w przypadku pojazdów męchanicznych

model i rok prodŃcji):

. ..

Toyota Yuis rok 20l 1 i Suzuki Grmd

naleĘ podaĆ markę,

Vitarź0l2r

-wspolnota majątkowa

X. Zobowiązmia pie,lrięlne o w611ości poąvżej l0 000 źotych, w tym zaciągpięte kedyĘ i Pozyczki orrrz warunki, na jakich
udzięlone (wobec kogą w związku z jakim

zdrrząien

w

zostĄ

jakiej wysokcx§ci): poĘczka mieszkaniowa na remont domu w wYsokoŚci

ż0 tys,ń,poĘczkazl<asy zapaogowo pożyczkowej 2Otysiecy złotych, zaciągnięte w Biurze ObsĘi Jednostek Gminnych w
Wałbrzychu -wspólnota maj ą&owa

