NIE MAJĄTKOWE-korekta
kierownika jednoŃki organizacyjnej gminy,
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Zagótzs §lCItie

{gĘscołvość)
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Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starenego i zupełnego wypehrieilia kńóej z

rubryk

!łżńipaszszcgóhc nń,ryki tic ,arajdrłją w kortretnym p ąpadku zastosorł,mtią młeĘ r*pisar ,,nie dotyezy".

Osoba składająca oświadczenię obowiązanajest olaeślió przynaleźnośćposzczególnych sHadników majątkowycĘ
dochodów i zobowiązań do mająłku odrębnego i majątku objętego małżensĘ wspolnością majątkową,
&§wiadczenie majątkowe dotyczy majątku w laaju i za granicą.
Oświadczenie majątkowe obejmuje również wiorzytelnosci pienięzne.
W cząściA oświadczęnia zawtrte są informacje jawrrą w częściB zaśinformacje niejawne dotyczące adręsu zamieszkania
slcładającego oświadczęnię oraz miejsca pdożeiria niąuchomości.

CzĘŚĆA

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

Urodzona(yi....,...,18łrześnia1965r

..,

wKamiennej Górzp......

zatrudniona rv PSP im. Jąnusza Korcząka w Jugowicach na stanowisku dltekaora

szkĄ

{łłtĘscezńĄfuieiaia, §ta§ołłi§ko l§b filakc.ia)
po zapomaniu się z

prząisami ustawy z dńa?l sierpnia 1997

pełniące funkcje publiczne (Dz. U.

Nr 106, poz.679" z 1998

r.

r. o ograniczeniu

Nr

1

13,

prowadzeńa działalności gospodarczej przez osoby

poz.715 i Nr 162, poz. 1126,z 1999 t.Nr 49, poz. 483, z

2000r.Nr26, poz.306orąz2002r.Nrl13,poz.984iNr214,poz. 1806)orazu§tawyzdnia8marca
gminnym (Dz. U. z 200l r. Nr l42, poz,

Nr 214, poz. l806i, zgodnie z

l59l orazz2O0ż

r.

Nr 23, poz. 220,Nr 62,poz. 558,Nr 113, poz. 984,Nr

ut.24hą ustaq,oświadczam,

I. Zasoby pieniężne:

środiipieniężte zgromadzone w walucie polskiej:,.. .... l2700,łO ń
...... .., ...malżenska wspólnota majątkowa

-

środki pienięźne zgromadzone w walucię obcej:.

na

.

.

. . .

nie

l53,pe I27Li

że posiadam wchodzące w skład małżenskiej wspólno&:i majątkowej

lub stanowiące mój majątek odrębny:

-

1990r.osamorądzię

do§czy

kwoĘ: ..,...nię dotyczy

il.

l,
2"

Domopowierzchń:l76,2.m2,owrtości:...350ty§.zł...............tymłprav.,ny:włagrośćwspóInotamajątkowa

dotycry

Miesz*anie o powierzchni: ,..nie dotyczy. .. ...,... m2, o wartości: ..,nie

§tuł prawny: ...nie

dotyczy..,....,.

3.

Gospodarstworolne: rodząi gos@arstwa:
o wartqŚcj; "..,..nie doĘc:łv""."." rofual

......niedotyczy

..,,,.,powierzchnia:....,.niedotyczy.,..,..,...

zŃńory: ......ń9 dBĘ§zy

Ętuł prawny: ....,.nię dotyczy...,....
Z tego tymfu osiągnąłen(ęłan)w roku ubieg§łn przychód i dochod w wysokości:... nie dotyczy

4.

Innęnioruchomości: dziafl<i: rv379llpowierzchnia:940m2owartośęi60tysięcyźotych

i

m37913 powierzchnia974m2o

wartości 60 Ęsięcy złot_vch
§ńuł pra$ny:

..

,..

.

nL
Posiadam

udziĄ

udziĄ

własnościowe- wspólnota majątkowa

w spółkach handlowych - nalel{ podać liczbę i emiterrta udziałów:

te stanowią pakiet więks zy

ńż I0% udziąłów w spółce:

, .

.

. .

,

. , .

3 res$ §lufu osią8nąłpnGnm) w loku ubiegłym dochód w wy§okości

.

. .

.... ..

,

nie doĘ ozy

. .

..

. .

nie dotyczy
.,.., .

,

.ńs dxyęzy . .
. .

Iv
Po§iadąm akcje w sŃłkach handlowych

-

naleif podać liczĘ i emitenta akcji:

.,.nio dotyczy
irkcjete stmowiąpakietwiększrynż l0%akcjiwspołce:.."......niedoĘczy......

vNabyłern(łam) (nabył mój małzoneĘ z wyłączeniem mienia przynaleaego do jego majątku odrębnego) od Skarbu PŃstwa, innej

pałstwowej osoby prawnej, jeduostek samorządu terytoriahego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej na§Ępuj€e
mienie, kóre podlegało zbyciu w drodze przetargu - należy podać opis mienia i dalę nabycią od kogo: ...

...ńe dotycry.

.. .

. .

.

vIl

-

Prowdzę działalnośćgospodarcąfj (należy podać formę prawną i przedmiot działalnosci):

.. . . .. ...

Z tego Ę,lrrłu osiągnąłem(łam)w roku ubiog}ym przychód i dochód w wysokości:
.."......nie dotyczy
2,

Zwz&zm

działal-noścjągospodarczą ]ub jęstęm przed,siawciclenn, pehorno§Ld§jern fatłęj dzidalności (naleł podać foffi]ę

prawną i przedmiot działalncxści):
nie doĘczy.
- osobiście
rłtpólnie
zinnymiosobami ......
.

..

...nie dotyczy.

Z tego Ętufu osiągnąłem(łam)w roku ubiegĘm dochód w wysokości:

..,..-......ńe dotyuzy............

VII"
l "W spółkach handlowych {nazwą siedziba spółki): .,. ... .. .,. - nię

jeste,mcżonkiernzwz$u(odkiedy):.,...

-

do§cry

... niedotyczy

(odkiedy):...
jw0em członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy)
jestem cźonkiemrady nadzarczq

nie dotyczy
...

ńedaĘczy

Z"ęp.tynsrł§§i,ąsrąłem(ę}arn)wrpktubięsłym dop_t]odw!_yy§okolfuj;

kiedy):
(od kiedy):

jsstem członkiem rady nadzorczejr3l (od

-

jesterr cżonkięm komisji rewizyjnej

.

.. nie

""...,,.. niędgtypry ",".".,

doĘczy

nie dotyczy

Z tego t)fi*u osiągrrąłem (łam) w roku ubieg§m dochód w wysokości: ... ,.. nię doĘczy

3.

W firndacjachprowadzących działalnośćgospodarcą:

...
(od kiedy):

jestem członkiem zarządu (od kiedy):

-

jestem cźonkiem rady nadzsrczq

nie dotyczy

nie dotyczy
nie dotyczy

jstęrn cźorkiem komisji rewizyjnej (odkiedy):............ nie dotyczy ......

Z&goqćuhtosiągpąłem(łam)wrokuubiegtymdochódwwysokości:...... niedotyczy.,...
YIII. tnnę dochody osiągane z Ętrlłu zatrudnienia lub ;nnęj działalności zarobkowej lub zajęc, z podaniem kwot uzyskiwanych z
kazdego tytułu: ......z t}tułu zatrudnienia: 80 576,84 złotych , rrmow_y zlecęnia: 14 558,08, wspóhnałzonek z Ęćuh załrudni€niil

lĘ l79,5l źotycĘ umowy

zlecenia : l 1631,93- mdżęńska wspólnota majątkowa

IlL §kldniki

mienia ruchomego o wartości powyźej t0 000 złotyń (w przypa,rku pojazdów mechanicznych należry podać marlę,

model i rok prodŃcji):

. . .

Toyota Yari§ rok 20l

li

Suzuki Grand Vitara2012r

-wspolnota majątkowa

)t ZŃo$,iązaoia pieńężne o wartości powyZBj

10 000

źoĘcĘw §,n

zaciągnięte loedyty

ipoĘczkiuaz

waruDki, na jakich

rdzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarze,niem" w jakiej wysokorici): pozyczka mieszkaniowa na remoń domu
Biurze Obsługi J§dno§t€k

zostĄ

zaciąpifi w

Gminnych w Wałbrrychu -kwota pozostająca w zobowiązaniu: 16 t44,ffi ńiprzł,z wspołmałżonkł

pozostajqca w zoborviązaniu

ż8|2,ffiń onz pĘczka zwiągni$a w Kasie Zapomogowo Poźryczkoł,ej -ł$ota pozo§taj€s

zobowiązaniu 5400,00 -przemaczona na remont domu -wspólnCa majątkorra
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w

