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Uwaga:
1. Osoba składająca oświadczenie obowiryIanl jest do zgodnego z prawdą,
starannego i zupełnego wypehienia każlej z rubryk
2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku
zastosowaniao należy wpisać ..nie doĘczv'.
J. Osoba składająca oświadczenieobowiązana jest określićprzynależność
poszczególnych skladników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku
odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową.
4. Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą.
5. Oświadczenie maj ątkowe obejmuj e również wierzytelności pieniężne.
6. W częściA oświadczenia zawańe są informacje jawne, w częściB zaś
informacje niejawne dotyczące adresu zamieszkania skladającego
oświadczenie oraz miej sca położenianieruchomości.

CZĘŚĆ A
Ja,niżej podpisany (a), Renata Machelska
(imiona i nazwisko oraznazńsko rodowe)
urodzony (a) 19-11-1976 w Głuszycy
Gminna Biblioteka Publiczna w Walimiu ul. Długa 8, 58-320 Walim na stanowisku
dyrektor
(miej sce zatrudnienia, stanowisko lub funkcj a)
po zapoznaniu się z przepisarrti ustawy z dnia 2l siórpnia 'l997'r. o ograniczeniu
prowadzenia dzińalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz.U. Nr
106, poz.679, z l998r. Nr 113, poz.7l5 i Nr 162, poz.1l26, z 1999 r. Nr 49, poz.483, z
2000r. Nr 26, poz.306 oraz z 2002r. Nr 113, poz.984 i Nr 2l4, poz.1806) oraz ustawy z
dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr l42, poz.l59l oraz z
2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.lż7l i Nr 214,
poz.1806), zgodnie z art.24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład
małzeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny :
I.
Zasoby pieniężne:

- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej

- papiery
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wartościowe : ........ nie dotyczy
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kwotę : ...... nie dotyczy
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nie dotyczy.... m2, o wartości : ..........
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2. Mieszkanie o powierzchni

:

§rtuł prawny : ................
Mieszkanie o powierzchni :
§rtuł prawny : .............
3. Gospodarstwo rolne

:

nie dotyczy..D2, o wartości : ................

.........

m2, o wartości : ..........

dotyczy.....

rodzaj gospodarstwa: .. nie
. , powierzchnia
o wartości: ................
rodzaj zabudowy : ................
§rtuł prawny : ................
Ztego tytułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: ..,....
nie dotyczy
4. Inne nieruchomości :
powierzchnia: .. nie doĘczy.....
o wartości: .... nie dotyczy.....

tytuł prawny : .......... nie dotyczy

III.
Posiadam udziały w spółkach handlowych -należy podać l1czbęi emitenta udziałów
nie dotyczy

udziaĘ te stanowiąpakiet większy niż I0 %oudziałów w spółce

:

: .........

Ztego tytułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: .... nie dotyczy.
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Ztego ty,tułu osiągnąłern (ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: .. nie dotyczy.....

V.
Nabyłem (am) (nóył mój małzoneŁ z wyłączeniem mienia prrynależmego do jego
majątku odrębnego) od Skarbu Państwa, innej pństwowej osoby prawnej, jednostek
samorządu terytorialrego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej następujące
mienie, które podlądo zbyciu w drodze przetargu - naleĘ podaó opis mienia i datę
nabycią od kogo : ........... nie dotyczy

vI.

1. Prowadzę działalnośó gospodarcz{ @aleZy podać formę

praw}ąi przedmiot

działalności): .............nie dotyczy
- osobiście.................nie dotyczy

Ztego tytufu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości
............nie doĘczy
2. Zaruądzam działalno ścią go sp o dar cząlub j e stem przedstawic i el em, pełnomo cnikiem
takiej działalności(należy podać formę prawrrą i przedmiot działalności): ..........
:

-

osobiście

-

wspólnie z innymi osobami ............nie doĘczy

......nie doĘczy

Ztego tytułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości : ............
nie do§czy

vII.
1.

W spółkach handlo}vych (nazwa, siedziba spółki)..............:..........nie dotyczy
-

jestem członkiem zarządu (od kiedy) :

................

..nie dotyczy

-

jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy) : .....................nie doĘczy

-

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

Ztego tytułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości
.....nie dotyczy
2. W spółdzielniach :
nie do§czy
-

jestem członkiem zarządu (od kiedy) : ....................,.........nie dotyczy

:

-

jestem członkiem rady nadzorczej3 (od kiedy) : .....................nie dotyczy

.nie

Z

dotyczy

tego tytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegĘm dochód w wysokości
............nie

:

doĘczy

3. W fundacjach prowadzących działalnośćgospodarczą:

dotyczy

-

jestem członkiem zatządu (od kiedy) : ...............................nie

-

jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy) : ................nie dotyczy

-

jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy) : ............nie doĘczy

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegĘm dochód w wysokości:
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VIII.

Inne dochody osiągane ztytllłu zatrudnienia lub innej działalnościzarobkowej lub zajęó, z
podaniem kwot uzyskiwanych zkużdego tytułB : ztyl.Zatrudnienia w Gminnej Bibliotece
Publicznej w Walimiu 37.885,83
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Składniki mienia ruchomego o wartościpowyżej l0 000 ńoĘch (w przypadku pojazdów
mechanicznych należy podać markę, model i rok produkcji)':'........;..................
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Zobowiązania pieniężne o wartościpowyżej 10 000 ńotych, w tym zaciągnięte kredyty i
pożyczŁj oraz warunki, na jakich zostĄ udzielone (wobec kogo, w zwiąku z jakim
zdarzeniem, w j akiej wysoko ści): ...........nie doĘ cry,....

CZĘŚC B
Adre s zamieszkania

o

soby składaj ącej oświad czenie
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