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oŚwrłoCzENIE MAJĄTKow

{4-

żtl;,ł

wójtao zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gmi
arższairya_
o rga nizacv i n ej g m i nvł osoby zarządzaj ącej i czło n ka o rg,łn,g-ż
p*"[6raz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu
g-i.rą

"*Ę

wójta

tll

|5,04.2014

Walim

(dnia)

(miejscowość)

UWAGA:

1.

2.
3.
4,
5.
6.

wYPełnienia
osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego zprawdą, starannego i zuPełnego
każdej z rubryk,
wPisaĆ ,,nie dotYczY"
leże|i poszczególne rubryki nie majdują w konkretnym przypadku zastosowania, należY
składnków
poszczególnYch
jest
przynalezność
okręślić
obówiązana
oświadczenie
osobaskładaj{ca
wsPÓlnoŚcią
majątkowych, dochodów i zobowiązań'do majątku odrębnego i majątku objętego małzeńską
majątkową,

Oświadczęnie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą,
oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelności pienięzne.
dotYczące adresu
W częściA oświadczenia zawartĆ są informacje jawne, w częściB zaśinformacje niejawne
nieruchomości,
położenia
miejsca
zamięszkania składającego oświadczęnie oraz

CZĘSC A
Ja, niżej podpisany( a),

..,

....Urszula Witek _ Lesiak
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

*"i:::1:],::::*:il]]jl

,,

*;;;;.il

Gminny ZespółObsługi Szkół w Walimiu ul, Boczna

8

,

w

- kierowrtik

(miejsce zatrudnięnia, stanowisko lub funkcja)

działalnoŚci
po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu Prowadzenia
r, Nr 113,poz,115 i
gospodarczej przez osclil,- pełniące funkcje publiczne (Dz, U, Nr 106, poz,679, z1998
Nr162, poz.1126,zL999r.Nr49, poz.483,z2000r.Nr26, poz,306 orazZ2002r.Nr113,poz,984iNr
r, Nr l42, poz,
oraz ustawy zdnia8 marca 1990 r, o samorządzie gminnym (Dz. U. z200I
214,poz.1806)
1591

orazz2002r.Nr23,poz.2żO,Nr62,poz.558,Nr113,poz.984,Nr153,poz,1271iNr214,poz,

.z art.74htej ustawy oświadczam,ze posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wsPÓlnoŚci
i806), zgodnie
majątkowe.j lub stanowiące mój majątek odrębny:

:

",ffiIi,!||)'"-."),.,l*udro.,"

000,00-zł wsPolnoŚc majątkowa
w walucie polskiej: 15

nie doĘcz1

doĘczy
papiery wartościowe: nie

na kwotę:

il.
1.

Domopowierzchni:niedoĘczym2,owarloŚci:tytułprawny:....

,)

dotyczy

, , powierzchnia:

t**;*i:ffi:';J:[TfirT,:11!:*1n*
, rodzaj zabudorł,1,:

J.

o

wańości:

*;"ru uui.głv,n o,rr.nuo

T;i:'ffi,T

nie doty
i dochod w wysokości:

";,u*.;i;;iu;;*;
powierzchnia: " ,nie dofyczy
Inne nieruchomości:
" " "o wańości:

4.

tytuł prawny: "

III.

"

handlowych
Posiadam udzińy w społkach

-

udziałow:
naieży podac liczbę i emitenta
nie doffczy

w społce: ",
ll rększy ntż 10% udziałow
udziały te stanowią pakiet

Z

dochod w wysokości: nie
eLll i ęłam) w roku ubiegłym
osiągnał
tegotytułu

większy niz t0% akcji w społce:
.ikcje te stanowią pakiet

doĘczy.

.,nie do§czy "

w wysokości: nie dotyczy
w roku ubiegłynr dochod
osiągnąłem(ęłam)
Ztegoty,tułu

"

v.
Nabyłem(am) (nabył mój małzonek,zwyłączeniem mienia ptzynależnego do jego majątku
odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu
terytorialnego, ich zwtązkow lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienię, którę
podlegało zbyciu w drodze przetargu - należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo:

/

nie dotyczy

VI.
1.

Prowadzę działalnośó gospodarcrąL'] (należy podać formę prawną iprzedmiotdziałalności): .,.,.,..,
nie doĘczy
osobiście
wspólnie z innymi osobami

: ::r::

l-:i: : :1i::*:-: :::-]

-

-,

:::: ::" 3lrx17#

d

i dochó d w wy soko

ści:

2. Zaruądzam działalnościągospodarcząlubjestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej

działalności(nalezy podać formę prawną i przedmiot działalności);
osobiście.
nie doĘczy
wspólnie z innymi

osobami

..nie dotyczy

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie doĘczy

Vil.
1.

W społkach handlowych (nazwa, siędziba

jestem członkiem zarządv (od

spółki):

kiedy):

jestem człoŃiem rady nadzorczej (od

nie dotyczy

....,nie doĘczy

kiedy):

jestem członkiem komisji rewizyjnej (od

. ,

kiedy)

,.nie dotyczy

.,.,nie dotyczy

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

Z

doĘcry

nie dotyczy
2. W

spółdzielniach:

jestem człoŃiem zaruądu (od

j

estem

człoŃiem rady nadzo

,.,..,,..nie doĘczy

kiedy):

,.,..,..nie do§czy

rczejl3) (od kiedy)

jestem człoŃiem komisji rewizyjnej (od

:

kiedy):

...

.

.

nie doĘczy

..,nie doĘczy

Z

tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochod w wysokości: , . . . . , , . . . , , nie

3.

W fundacjach prowadzących działalnośćgospodarczą .....,nie doĘczy

doĘczy

nie dotyczy

jestem członkiem zarządu (od kiedy):

jestem członkiem rady nadzorczej (od

kiedy):

jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):......

nie dotyczy

nie doĘczy

Zlep_tl tvtułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

nie dotyczy

Innę dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalnościzarobkowej lub zajęc, z
podaniem kwot uzyskiwanych zkażdego tytułu:

Vl[t.

64 60I,98 zł dochod z ty,tułu zatrudnienia
6 |91,47 zł umowa -zlecęnię
13 785.09 zł dochód męża,zaslłek przedemerytalny

l0 000 złotYch (w PrzYPadku
e{_ §kładniki mienia ruchomego o wartości powyzej
Ńmicznych należy podać markę, model i rok produkcji):
,§
nie

dotycry

tym zaciągtti
,"o"*,u"un,u o,.niu;"; *"i"r., o";;; io oóo ,ło,ty"h,w
"
w związku z jakim,
pożyczktoraz warunki, na jakich zostńy udzielone (wobec kogo,

i.

nie doĘcry
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