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CZĘŚC A

]a njżei DodDisany (aI _Lilialra Ma]gorz3t'] Dąbrcwa nazwisko rodowe MaŻiakorvska ''"''''"'"''''"''''"''''''''"

' rr'or' r'zsi ko or"z rr'$r'lo rodo$e\

lLrodzony (a) ] 0'08.] 972r. w Głlrbczycach

kierownik Donu Dziennego Pobfu w Głubczycach
( mieisce zalrudnienia, stanowisko lub funkcja )

Do zaDoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 2l sicrpnia 1997 r' o oganiczenju prowadzenia działa]noŚci

i""""i"-J .J"l 
"t!lt'pehuace 

tunkiie publiczne ( D; U Nr 106,po2 679, z 1e98 r' Nr 113' poz 715 
'

i,iii'"7iizil"'sóq".'Ńiłs'p-'ą'8:''u000r'Nr26'poz'30ó'z2002rNI]13''poz.,984'Nr2]4'
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a''i" s .-L Lqqo r' o sarnorządzie gminnym ( DZ' U' 2.200 ] r' Nr l42' poz' ] 59l 

'
"" .o;' '-i-".i ) ąs,odnie Ż art' Ż4h lej ustawy os*laaczń' ze posiadam wclodzące w skład nałŻeńskie'j

wspólnoścj majątkowej lub stanolvjące inój rnajątek odrębny:

I.

- środki pieniężne zglomadzone w walucie obcej: ''''"""''nie dorycł"'''' '''' ''" " ''' '''" '"' '

'..'''..''...'''.na kwotę'..-'''..''.''..'''''.

z' iil""i-j" ń*r"-"Irni: .'''.''.54..''...'''''''.'''.''''"''''m:, o wartości| ''"''''''''''ok-60'000 zł

ry1ul p-a$ rr : .'''q)pol\ ld'ność nrdjąll'o\ł l'''
3. Gospodarstwo rolne:

rodĄ gospodarstrva:'''''.nie doq'cz1.'''.''.'''''' "'''''' powieEchnia:



4' Inne nieruchomoścj:

""*ł "^*;erzchnia: 
l6n' o wańosci: ok.3'o00,00zł, tytuł prawny: wspóhvłasność 1/23 dzjałki ]8/84

i..łł[""*"''.rl" j" iłroo': o *u'to<.i, ot' z.ooo,oozł, trłLrł prav'ny; współwłasność 1/8 dzia}ki 18/93

Ji"i.i'"".!iń" pl"L;rzchnia l 
'55 

s5 ha o wartoŚcii ok' l'oo0,00zł, tytu} prawny: wspóhvłasność l/42

d7iałki ]8/1l2

l.
l' ros]a,1am ułiĄ w spółkach bandlowych na1eży podać liczbę i emilenta udziałów:

. nie doryczy - . .-- ..

udziały te stanowią pakięt większy njŹ t0 % udzjałó\l'w spółce; "'"'''"'''"'''"''"'''

ż teeo tytufu osiągną}em (łam) w roku ubieg}yrn dochód 
'v 

w}sokości:

tv,
l. Posiadam akcje rv spółkach handlo\tych należy podać liczbę i emit€nta akcjj|

akcj€ te stanowią pakiei większy niż 10% akcji w spó1cei ''''''"''''''''"'''_"'''''''''

Z tego t}tulu osiągnąłem ( łan ) w roku ubiegbm doclród w wysokości: "'"'''

N;bvłem (]am).( nab}t mó1 nałzonek, z $}1ączeniem mienja przyna]eŹnego doiego majątku' odrębnego) od

.;;'i;;;i;;,;;ńp;,l*"*.'i *olirarnel'iedro''ei'amolzqdU'er}Ąoli'llego'ichZ{i"'toq JboJ

ilil;ej ;;;iy e;fuj .*ęŃą* il'L.i., riti' podlegato zbycju s drodze pizetalgu 'noteŻy podać opis

micria i d'Ę rab)cia od kogo: ''' '''.''' ''''''''' ''' '''''
.......nie dorycr)

vI.
1. Prowadzę działahoŚć gospodarczą ( na]eł podać fonnę pralną i pEedmiot dzjałalności);'''

_ wspó]nie z innymi osobami'''.''.''''..''''..''''''''''''..''''''

Z tego t}tułu osiągnąłem(łam) w roku ubjegb'm dochód w wysokości: "'"'""''''

u ' ż*""J". a'i"ł"l""s.ią goSpodarczą lub j estem przedsta\ł'icielem pelnomocnikiem takiej dzialalności

(na]ezy podać fonnę praYną i przedmiot ({t7iałalności ) "'''"''"'nie dotyczy'"''''""''''''"''''''"'''

wspólni€ z innyni osobami'-'''_'.-.'''-'-.''.'.'''''':..':'':':'"'
Z teg; ryrułu osiłgnąłem ( łam) w roL-u ubieg]yn dochód w wysokości:''"'"''"''''

vIL
1' w spółkach band1owych ( nazwa, siedziba, '..nie dotyczy "' ""'"'''"'"" "'
- jestem członkiem zarządu ( od kiedy )l ''.''''.''..'''''

"jestem członkie rady nadzorczej ( od kiedy): ..'''

-jestenr członkiem komisji rewjzyjnej ( od kjedy): "

Z tego tytu]x osjągnąłem(łan) w roku ubieglym dochód w wysokości| '"''""''''''



3' w fundacjach Fowadz4cych działalność gospodarczą:

.......... ... . .. .. .. me dotyczy

VIII.
r]"n'Jio.loay o,iągun" 

" 
ryiu1u zatrudnienia ]ub innej dŻiałalnoŚci zarobkowej lub zajęć' z Podaniem kwot

ll^s{isan\ch 7 kaŻdeqo l}'tulu: .''''''''.''''' ''"''''
_ 

''"*.'ori.i'i", 
'.''''.''','1ragrod7en:e 7e 

"loŚLn}'L 
pracy _docl'od brudo

_ zańdnienie rnęza;..'w1'nagrodzenie ze stosrr*u pracy'dochód brutto

IX.
skladniki mienia ruchomego o waItości lowyŻej
podać markę. nodel i lol produ\cji': "''''"'''' ''''

l0' 0oo złotych (w przypadku pojazdów mechanicznycb na]eŻy

.'.--'''.-samochód osobo*y SEAT Altea XL rokprodukcji 200ó

x.
lobowiazania oienięłe o sanosc:pos)Żej l0 000 Zloqch' $ rjm Żd_i'g l:ele k-ea'ry : po4c"\:o-1/ warUn'\"

na jatich zosra'ly udzielore l wobec Koqo' \ł /$:']7\U lJdkim 7d"rzen cr l' i Ja\lą ! ) 'o(o5( Lt: ''
. ..nie dotyczy '


