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oŚWlADczENI E MAJĄTKoWE
wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej
gminy, osoby zarządzĄącej i członka organu zarządzĄącego gminną osobą prawną oraz osoby
wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta.

SŁary Lubotló.

(miej scowość )

,

dnj-a 79.04.2070

r.

Uwaga:

1. osoba skł'adająca oświadczenie obowiązana jest do zgodrrego staranneqo
prawdą, starannego i zupeł'nego w}T)elnienia każdej z rubryk.
2. .feżeJ-i poszczegóIne rubryki
nie zna3dują w konkretn1m prz1padku
zastosowania, należy wpisaó ''nie dotyczy''.
3. osoba składająca oświadczenj-e obowiązana jest określió przyna1eżnośó
poszczegóInych składrrików majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku
odrębnego i najątku objętego mał'żeńską wspólnością najątkową.
4. oświadczenie majątkowe dotyczy najątku w kraju i za granicą.
5. oświadczenie najątkowe obejmuje również wierzytelności pieniężne.
6. w części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś
informacje niejawne dotsyczące adresu zamieszkania skł.ada1ącego oświadczenie
oraz miej sca po!Łożenia nieructroności .

czĘśćA
Jd, nizej podpisany(a), Bożena Wiesława Zar$a z d. Gniazdowska
(imiona i- nazwisko oraz nazwisko rodowe)
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Szkoł'a Podstavowa łm. ,Jana Pavł'a II _ Papieża Po7aka
v Star1,m Lubotyniu - dyrekŁor
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu się

z przepisami usŁawy z dnia 2I sierpnia L991 r. o
ograniczeniu prowadzenia działaInościgospodarczej prze osoby pełniące funkcje
publiczne (Dz. U. Nr 106, poz. 6'79, 2L998 r. Nr 113, poz.715 i Nr 162, poz.
1126| z 1999 r. Nr 49, PoZ. ĄB3, z 2000 r. Nr 26, PoZ. 306 oraz z 2002 r. Nr
113' poz.984 i Nr 2IĄ, poz. 1806) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym (Dz. U. z 200I r. Nr 142, PÓz. 1597 oraz z2002 r. Nr 23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113t poz. 984, Nr 153, poz. I21I L Nr 214, pez.
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|łszystki-e skł'adniki- majątku należą do mał.żeńskiej vspó7ności. majątkowej

I.
Zasoby pieniężne:
- środki pienięzne zgromadzone w wa]ucie polskiej:

.25000,0o PLN.

- środkj- pieniężne zgromadzone w waIucie obce1: .nie dotyczy
- paplery warcoscr_owe:

nie dotyczy...

na kwotę:

ni-e dotyczy.

.

.

II.
1.

o powierzchnj.: ..75o.. m2, o wartości: ...77oOOo,oo PLN.
tytu} prawny: vjŁasnośćprynatna - akt not. 47577/95.
2. Mieszkanie o powierzchnl: nie dotyczy m2, o wartości:nźe dotyczy...
tytuł' prawny: nie dotyczy...
3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: nie dotycz!.., powierzchnia: nie dotyczy
o wartości: nźe dotyczy.
rodzaj zabudowy: nie doĘ,czy...
tytuł' prawny: nie dotyczy...
z teqo tytuł'u osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i
w wysokoścj-: nźe dotyczy.
4. fnne nieruchomości:
powierzchnia: dzi.ał'ka _ 841-ć
Dom

dochód

o wartości:70000,00 PLN.

tytuł prawny: wł,asnośćpr1ł'latna - akt not. 47577/95
TII.
Posiadam udział'y w spÓł'kach hand1owych - nal-eży podaĆ J-iczbę i emitenta
udziałów:
nie dotyczy...

udziały te stanowią pakiet większy niz ]-O% udziałów W spÓł'ce:
nie dotyczy...
Z tego tytuł'u osiągna-łem(ęł'am) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
ni-e dotyczy.

.

.

rv.

Posiadam akcje w spółkach handlowych - nalezy podać 1iczbę iemitenta

nże dotyezy,..

akcji:

akcje te stanowią pakiet większy niż 10E akcji w spół.ce:
ni-e dotyczy.
Z tego tytuł'u os1ągnąłem(ęł.am)w roku ubiegł'ym dochód wWysokoŚci:
ni-e dotyczy.

.

-

v.
Nabyłem(am) (nabył' mój mał'zonek, z wyŁączeniem mienia przynaleznego do jego
majątku odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej,
jednostek samorządu terytoria1nego, ich związkow 1ub od komunalnej o"ońy
prawnej następujące mienie, które podIegało zbyciu w drodze przetargu na1eży
podaĆ opis mienj-a i datę nabycia, od kogo: nie d'otyczy

,&J"-

vI.

1.

Prowadzę działaInośĆgospodarcząz (na1ezy podać formę prawną
dział'alności) : nie dotyczy. . ,

i

przedmiot

- osobiście nźe dotyczy.
- wspóInie z innymi osobami nie dotyczy..,
2.

Z tego tytuł'u osiągnąłem (ęł.am) w roku ubiegł'ym przychód i
w wysokości:ni'e dotyczy.
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pełnomocnikiem takiej dział'a]-noścl(nalezy podać formę prawną i przedmiot
działa1noŚc1 ): nie dotyczy...

- osobiście nie dotyczy,
- wspólnie z inn}rmi osobami ni.e dotyezy.

'

,

Z tego tytułu osią9nął'em(ęłam)w roku ubj.egłym dochód w wysokości:.nże
dotyczy.

VII.
1. W spólkach handlowych (nazwa, siedziba spół'ki): nie dotyczy.

- jestem czł'onkiem zarządu (od kiedy): nie dotyczy....
- jestem członkiem rady nadzorcze) (od kiedy): nje dotyczy.
- jestem czł'onkiem komisji rewizyjnej (od kiedy) z ni.e dotyczy.
z tego tytułu osiągną}em(ęł.am) w roku ubiegłym dochÓd w wysokości:nie
dotyczy.
2 . W spół'dzie1niach:
nie dotyczy...

- jestem członkiem zarządu (od kj-edy): nie dotyezy.

- jestem członkiem rady nadzorcze), (od kiedy): nźe dotyezy,
- jestem czł'onkiem komj-sji rewizyjnej (od kiedy) : nźe dotyczy.
z tego tytułu osiągnął'em(ęł'am) w roku ubiegł'1rm dochód w
nie dotyczy..,
3. W fundacjach prowadzących działalnośćqospodarczą:
nie dotyczy...

wysokości:

- jestem czł'onkiem zarządu (od kiedy): nie dotyczy.
- jestem czł'onkiem rady nadzorcze) (od kiedy): nie dotyczy.
- jestem czł'onkiem komisji rewizyjnej (od kiedy) :

nź.e dotyczy.

z Lego tytuł'u osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegł'ym dochÓd w

wysokoścr:

,furr

l:ie dotyczy..

-

VITI.
Tnne dochody osiągane z tytuł'u zatrudnienia lub innej dział'a1nościzarobkowej
lub zajęć' z podaniem kwot uzyskiwanych z kazdego tytułu:
tIIIIoTa o Prac,ę - 67544,06.
umowa zlecenie - 457,4!

rx.

Skł'adniki mienia ruchomego o wartości powyzej
pojazdów mechanicznych należy podaĆ markę, mode]
Peugeot 307 z 2007r _ zakupźony w 2007r.
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10.000 złotych
i rok produkcji):
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kredyty i poŻyczki oraz warunki, na jakich Został'y udzielone
związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości):
ni-e dotyczy.
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Powyższe oŚwiadczenie składam świadomy(a), iŻ na podstawie art. 233
S 1
'l rrH
Kodeksu karnego za podanie ni anrrr.rd*r
zatajenie prawdy grozi kara

pozbawienia wo]-ności.

Stary Lubotym 79, 04. 2070.
(miejscowość,data)

(podpis

)

