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H, lWwr',woŚwrłlcznNlE MAJĄTKow

wójta, Zastępcy wójta, s€kretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy'

osohy zarządzającej i członka organu zarądzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje
administracyjne w imieniu wójta.

Gfubczyce . dnia.........16.04.2018r. ...... ..........r'

Urłaga:
l. ósoba składająca oświadczenie obowiązanajest do zgodnego z prawdą, starannęgo i zupełnego wypełntenla

kaŻdej z rubryk.
2' I ezell poszczegó]ne rubryki nie majdują w koŃIetnym pŹypadku Zastosowania, naleŹy wpisać 

''gĘ
dotYczv".

:. ó 6iltłuau.jąca oświadczenię obowiąZanajest okeślic przynależność poszczególnych składników

majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością

majątkową.
4. oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kaju i Za glanicą.

5' oświadczęnie majątkowe obejmuje równięż wielz}łelności pieniężne.

6' W części A oświadczę ia zawańe są informacje j awne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące

adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nienrchomości'

cZĘŚĆ A

Ja, niżej podpisany (a),
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

...'''''.''.'''.-........d:łektor Szkoły Podstawowej z oddziałami Ptzedszkoln}'mi w Lisięcicach

( miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja )

po zapozrraniu się z przępisami ustawy Z dnia21 sierpnia 1997 r' o oganiczeniu prowadzenia działalności
gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne ( Dz. U. Nr 106,poz'679, z l998 r. Nr l l3, poz. 7l5 ,

Nr162,poz. 1126,21999r.Nt49,po2.483,22000 r' Nr26,po2.306,22002r.Nr113,po2.,984 'Nr214'
poz. 1806 ) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 I. o samorządzie gminnym ( Dz' U. z 2001 r. Nr l42, poz. 1591,

zpó^. Zfiianami) zgodlie zm.24htej ustawy ośWiadczam, że posiadam wchodzące w skład małŹeńskiej

wspólności majątkowej lub stanowiącę mój majątek odrębny:

I.
Zasoby pieniężne:
- środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej:

'''''....środki zgromadzone na III filarzę ubezpieczenia społecznego 18 895 zł.....................

'.'.'....oszczędności w banl'.u 43 000 zł .......................

- środki pięniężne Zgromadzone w walucie obcej: ...............

II.
1. Dom o powieŹchni: ''''..'. nie dotyczy......... '.. '.....m2, o waności: .............. nie dotyczy

bĄuł plawny: ''''''...... nie dotyczy
2. Miesżkanie o powięrzchni: ..............64................'.....' 'm2, o wartości: .''''''' nię dotyczy....

3. Gospodalstwo lolnę:
rodzaj gospodarstwa| .'.'......... nie dotyczy........................, powięrzchda: '.'.' nię dotyczy''''.'.
o wańości: ....''''''.......... nię dotyazy'...'.''....'''''''....
rodzaj zabudowy: .......... nie dotyczy..
t]łuł plawny: nię dotyczy''...........

Z tego t),tułu osiągnąłem (łam) w roku ubiegĘm przychód i dochód w wysokości| ......'.'.' nię dotyczy.....



4' Innę nieruchomości:
powierzch a: nię dotvczv

o wartości: nie dotvczv

I. Posiadam udziaĘ w spółkach handlowych natęł podać liczbę i ęmitęnta udziałów:

udziały te Stanowią pakięt większy niŹ 1o % udziałów w spółcę: .....'''' ' '.. '.''''. nie dotyczy.....''............'..'.

Z tego ryTufu osiagnalem { łam } tĄ roku ubiegłym dochod rł wysoko(ci:

IV.
1' Posiadam akcje w spółkach handtovych _ należy podać liczbę i emitenta akcji:

... nie dotvczv

Z tego t}4ułu osiągnąłem ( łam ) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
' '........ nię dotyczy

Nabyłem (łam),( nabył mój małzonek, z rłryłączeniem mienia przynależnego dojego majątk-u. odrębnego) od
skalbu Państwa' innej panStwowej osoby prawnej, jednostęk samoządu tęrytoriańego, iih związkówf 

-

komunalnej osoby prawnej lub Związku męfuopolitalnego następujące mienie. które podlegało zbyciu w drodze
pŹetalgu należy podać opis mienia i datę nabycia. od kogo:

vI.
1' Prowadzę działalność gospodarczą ( należy podać fomę prawrrą i ptzedmiot działalności):''''''.........''''''......'''.'

Z tego t}.tułu osiągnąłem(łam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

2. Zarządzarn działalnością gospodarczą lub jestem przędstawicieJem pełnomocnikiem takiej działaLności
( należy podać formę prawną i przedmiot działalności )

- wspólnie z innymi osobami .'''......,''......'''... nie dotyczy
Z tego t}tułu osiągnąłęm ( łam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości:

................. nie dotyczy

VII.
W spółkach handlowych ( nazwa, siedziba, spółki)|

j;;;;;'i;;ki;;;Jy#;;;;;;ji";'ł|#]j11 '''''' ';i;;.iil; '' ''' '



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

Z tęgo t}.tufu osiągnąłem(łam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości: .................

2. W SpółdzieJrriach:

- .jestem członkiem zarządu ( od kiedy ): :..........'.......'''.'...'''.
nie dotyczy.............

- jęst9m członkięm rady nadzorczej ( od kiedy ): nie dotyczy.............

- jęStęm członkięm komisji rewizyjnej (odkiedy):.....'' nie dotyczy.....''...'''
Z tego ryułu osiągnalem ( lam ) w roku ubiegłym dochód rł rł1soko(ci:.........

3. W fundacjach prowadzących działalność gospodafczą:
nie dotyc2y.............

_ jęstem członkięm rady nadzorczej ( od kedy ) :'''''''''''...........''''.......-.'.... nie dotyczy..
_ jestem członkiem komisji rewizyjnej ( od kiedy ):''.'.'.' nie dotyczy...........'.

Z tęgo t}tufu osiągnąłem ( łam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości;
.............. nie dotyc2y.............................

vIII.
Inne dochody osiąganę Z błułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć' z podanięm kwot
uzyskiwanych z kaŻdęgo tytułu:

Dochód z q.tułu umowy o pracę (rozliczenie wspólne z małżonką) za rok 20l7 19'7 12'7,5l zł
w tym: dochód mój - 125 435,34 zł

Dochód małzonki - 7| 692.l'7 zł

x.
Składniki mienia ruchomęgo o wańości powyŹej 10. 000 zło{ch (w przypadku pojazdów mechanicznych naleĄ

..' '''''...samochód osobowy Volkswagen Passat z roku 20l2 - wal1ość 58 000 Zł

x.
Zobowiązania pieniężne o wartości povyŹęj 10 000 złotych, w tym Zaciągniętę k.ręd}ty i poŹyczki oraz waruŃi,
najakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku zjakim zdarzeniem, w jakiej wysokości):

... nie dotyczy


