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wójta, za§tępcy wójtao sekretarza gminy, skarbn
th,y;,,,S*..9ro"rvnika
ednostki organizacyj nej gminy, osoby zarządzaj
i;czł9_p.5* organu
zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby ryydającej dóóyzje
administracyjne w imieniu wójta lll
Walim
(miejscowość)

06.II.2014 r.
(dnia)

UWAGA:

l.

Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego zprawdą,starannego i zupełnego wypełnienia
każdej z rubryk.

2.
3.

Jeżeli poszczegó|ne rubryki nie zrajdują w konkretnym przypadku zastosowania, naleĄ wpisać ,,nie doĘczy".

4.
5.
6.

Osoba składająca oświadczenie obowiązanajest określićprzynaleźność poszczegóInych składników
majątkowych, dochodów izobowiązańdo majątku odrębnego i majątku objętego mŃżeńskąwspólnośpią
majątkową.
Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w laaju i za granicą,
Oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelności pienięzre.
W częściA oświadczeniazawarte są informacje jawne, w częściB zaśinformacje niejawne dotyczące adresu
zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenianieruchomości.

CZĘSC A
J_a,

niżej podpisany(a), Małgorzata , Anna

urodzony(a) 23,07. 1967

Jarczok. Kwiatkowska.

(imioru i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

r. w Głuszycy

Zespół Szkół im. Polskich Noblistów w Walimiu, stanowisko: dyrektor

.

(mĘsce zatrńnienia, stanowisko lubfunkcja)

po zapoznaniu się zprzepisami ustawy zdnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności
gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz.IJ. Nr 106, poz.679, z 1998 r. Nr 113. poz.715 i
Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 49, poz. 483, z2000 r. Nr 26, poz. 306 oraz z2002 r. Nr l 13, poz, 984 i Nr
214, poz. l806) oraz ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. zż0O1r. Nr 142,
poz.1592orazz2002r.Nr23, poz.ż2O,Nr62, poz.558,Nr 113, poz.984,Nr 153, poz.lŻ7l,Nr200,poz.
1688 i Nr 2l4, poz. 1806), zgodnie z art. 25c tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład
małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

L
Zasoby pieniężne:

-

środkipieniężne zgromadzone w walucie polskiej: 60.000 ń.Małżeńska wspólnota majątkowa
środkipieniężne zgromadzone w walucie obcej: 1.000 euro. Małżeńska wspólnota majątkowa

-

papiery wańościowe: ,,nie doĘczy"

na kwotę: ,,nie

doĘczy"

il.
Dom o powierzchni:2l3 z220

1.

m2, o

wartości: 100.000 zł

§rtuł prawny: akt własności,Małżeńska wspólnota majątkowa
2.

Mieszkanie o powierzchni: 41 m2, o wańości:100.000 zł

J.

§ńuł prawny: akt własności,Małżeńska wspólnota majątkowa
Mieszkanie, powierzchnia:40,56 m 2 o wartości: 100.000 zł

.

§ltuł prawny: akt własności,Małżeńska wspólnota majątkowa
Gospodarstwo rolne:

4.

rodzajgospodarstwa:,,nie

doĘczy"....,

powierzchnia:,,nie doĘczy"

o wartości:,,nie do§lczy".

rodzaj zabudowy: ,,nie dotyczy".
§rtuł prawny: ,,nie do§lczy".

Ztego§rtufu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm przychód i dochód w wysokości: .,,nie doĘczY"

5.

Inne nieruchomości:
I. %

Pawilon handlowy, powierzchnia:

o wartości: 60.000

2.Dzińkarolna

ń.

29

,0 m.

Tytuł prawny: akt własności,Małżeńska wspólnota majątkowa

o pow. 0,73 ha

o wartości:30.000 zł.Tyiilprawny:

akt własności,Małżeńska wspólnota majątkowa.

ilL
posiadam udziaĘ w spółkach handlowych - naleĘ podać liczbę i emitenta udziałów: ,,nie doĘczy".
udziały te stanowią pakiet większy niż |\Yo udziałów w spółce: ,,nie doĘczy"

ZtegoMułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: .,,nie doĘczy"

t

Iv.
posiadam akcje w spółkach handlowych _naleĘ podaó liczbę i emitenta akcji: ,pie doĘczy"

Ztego§rtułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości: ,,nie doĘczy"

v.
Nabyłem (am) (nabył mój małżonek,z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego) od
Skarbu państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorząduterytorialnego, ichrwiązków lub od
komunalnej osoby prawnej naĘpujące mienie, które podlegało zĘciu w drodze przetatgu - naleĘ Podaó
opis mienia i datę nńycia, od kogo:
,,nie

doĘczy".

vI.

1. Prowadzę działalnośćgospodarczą| (nale4

'

formę prawną

i

przedmiot działalności):
dotyczy"

,rnie

osobiście ,,nie doĘcĘ'.

-

- wspólnie z innymi

2.

podaó

osobami

,,nie dotyczy"

Ztegobrtułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm przychód i dochód w wysokoŚci: ,,nie doĘczY"
Zarządzamdziałalnościągospodarcząlńjestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej działalnoŚci

(naleĘ podaó formę prawną i przedmiot działalności):,,nie doĘczy",
-

osobiście ,,nie dotyczy".

- wspólnie z innymi osobami,,nie dotyczy".

Ztegoqrfułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: .,,nie doĘczy"

vII.

1.

W społkach handlowych (nanla, siedziba spółki): ,,nie doĘcry"
-

jestem członkiem zarądu (od kiedy): ,,nie do§rczy"

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

2.

3.

jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ,,nie do§lczy".

Ztego §łułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ,,,nie doĘczy",
W spółdzielniach: ,,nie do§lczy".

-

jestem członkiem zarządu (od kiedy): ,,nie doĘczy",

-

jestem członkiem rady nadzorczejz (od kiedy): ,,nie doĘcry".

-

jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ,,nie do§lczy".

Ztego §.tułu osiągnąłem (ęła-) w roku ubiegĘm dochód w wysokości: ,,nie doĘczy".
W fundacjach prowadzących działalnośó gospodarczą: ,,nie do§lcry".

-

jestem członkiem zarządu (od kiedy): .,,nie doĘczy".

-

jestem członkiem

-

jestem członkiem komisji rewiryjnej (od kiedy): ,,nie doĘczy".

raĘ nadzorczej

(od kiedy): .,pie doĘczy",

Ztego §rtułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ,,nie dotyczy".

vln.
Inne dochody osiągane

z $uła

zatrudnienia

lub innej

działalnościzarobkowej

lub

zajęć,

z podaniem kwot uzyskiwanych zkńdego §rtułu:

zatrudnienie:8ż.919,35 zł, wynajem lokalu: 6.060,00 zł,

Ix.
Składniki mienia ruchomego o wartościpowyżej 10.000,00 ńoĘch (w prrypadku pojazdów mechanicznych
na|eĘ podaó markę, model i rok produkcji):

1.

Audi A,3 2005 r. Małżeńska wspólnota majątkowa

x.
Zobowiązania pieniężne o wartościpowyżej 10.000 złoĘch, w tym zaciągnięte kredyty

i poĘczki oraz

warunki, najakich zostaĘ udzielone (wobec kogo, w rwiązkuz jakim zdarzeniem, wjakiej wysokości):

1. Z

Zakładowego Funduszu Mieszkaniowego. Cel: remont mieszkania. Kwota: 1I.622

31.12.2013 r.) Spłata do III 2017r. Małżeńska wspólnota majątkowa.
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