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(miejscowość)

Uwaga:

1. Osoba skladająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z
starannego i zupełnego rvypełnienia każdej z rubryk.

2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym

prawdą,

przypadku

zastosowania, należy wpisać ..nie dotyczy'o.

3. Osoba składająca oświadczenieobowiązana jest określićprzynależność
4,
5.
6.

poszczególnych składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku
odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową.
Oświadczenie majątkowe dotycry majątku w kraju i za granicą.
Oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelności pieniężne.
W częściA oświadczenia zawańe są informacje jawne, w częściB zaś
informacje niejawne doĘczące adresu zamieszkania składającego
oświadczenie oraz miej sca polożenia nieruchomości.

CZĘŚĆ

^

Ja,niżej podpisany (a), Renata Machelska
(imiona i nazwisko oraznazwisko rodowe)
(a)
19-11-1976 w Głuszycy
urodzony
Gminna Biblioteka Publiczna w Walimiu ul. Długa 8, 58-320 Walim na stanowisku
dyreklor
(miejsce zatrudnienia, stanowiqko. lub
!$"j"l
po zapoznaniu się z przepisatrti ustawy dnia 2l sierpnia 1997 r. o ograniczeniu
prowadzenia działalnościgospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz.U. Nr
106, poz.679, z l998t Nr 113, poz.7ll 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 214, poz.1806) oruz ustawy z
dnia 8 marca l990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 200lr. Nr l42, poz.l59l oIaz z
2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr l13, poz984, Nr l53, poz.127l i Nr 2l4,
poz.l806), zgodnie z art.24h tej ustawy oświadczam, ze posiadam wchodzące w skład
małżeńskiejwspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny :

z

I.

Zasoby pienięzne:
- środkipieniężne zgromadzone w walucie polskiej : .......1000,00

- środkipieniężne zgromadzone w walucie obcej : ........nie

na kwotę : ......

3. Gospodarstwo rolne :
rodzaj gospodarstwa : .. nie

dotyczy.....

doĘczy

nie doĘczy.....

.,

powierzchnia:

o wartości : ................
rcdzaj zabudowy : ................

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

..:....,.....
§rfuł prawny :
: .......
w
wysokoŚci
Ztego tytułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód
nie dotyczy
4. Inne nieruchomości :
powierzchnia : .. nie dotyczy.....
o wartości : ....

nie dotyczy.....

§rtuł prawny : .......... nie dotyczy

ilI.

Posiadam udziały w spółkach handlowych
nie dotyczy

- należy podać liczbę i emitenta udziałów

:

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

IV.
Posiadam akcje

w

spółkach handlowych

-

na|eży podać liczbę

Ztego tytułu osiągnąłem (ęłarn) w roku ubiegłym dochód w wysokoŚci

i

emitenta akcji

: ..

nie dotYczY.....

:

v.

Nabyłem (am) (nabył mój małżoneko z wyłącz,eriem mienia przynależnego do jego
majątku odrębnego) od Skarbu Pństwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek
samorz4du terytorialnego, ich nńązków lub od komunalnej osoby prawnej następujące
mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu - na|ezy podać opis mienia i datę
nabycia, od kogo : ........... nie dotyczy

vI.
1.

Prowadzę działalnośćgospodarcz{ (naleZy podać formę prawnąi przedmiot
działalności): .............nie dotyczy ...............

Ztego tytułu osiągnąłem (ęłarn) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokoŚcl
............nie

:

doĘczy

2. Zaruądzatndziałalnościągospodarcząlub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem
takiej działalności(natezy podać formę prawnąi przedmiot działalności):
.....nie dotyczy
......nie dotyczy
-

osobiście

-

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

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

Vil.
1.

W spółkach lrandlowych (nazwa, siedziba spółki)...........:..".........:.nie do§czy

-

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

-

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

Ztego tytułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości
.............nie dotyczy

-

jestern członkiem zarządu(od kiedy) : .....................,........nie dotyczy ....;..........."""

-

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

-

jestem członkiem komisji rewiryjnej (od kiedy)

z

tego tytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym dochód

w

;:
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:

.................nie doĘczy

w

#;.:;'

-

jestem członkiem zarządu (od kiedy) : ...............................ni
e d,otyczy

-

j;;;;",;;i"*r"- *ay ;;;;"';:;;;';jł;kil;i;._--.____;;" d",y";;

-

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

wysokości
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vilI.
tnn9 d9ch9dY osiągane z Ęrtufu zatrudnienia lub innej działalnościzarobkowej
lub zajęć, z
Podaniem kwot uzYskiwanyń zkuZdego §rtułu : ztyl. Zatrudnienia w Gminnej Biblioiece
Publicznej w Walimiu 37.885,83

Ix.

Składniki mienia ruchomego o wartościpowyżej 10 000 złotych (w przypadku pojazdów
mechanicznych nalezy podać markę, model i rok produkcji) : .........
nie dotyczy

x.

Zobowięańa Pieniężne o wartoŚci powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i
PoĘczki oraz warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, * ,iliąr1,, z jiuim
zdarzeniem, w j akiej wysokości) : ........... nie doty czy ............

CZĘŚC B

Adres zamieszkania osoby składającej oświad czenie

:

