oŚwnDczENtE ilAJĄTKoWE
iednosĘ ol! nlza9vln€i
gminną.
osoĘ prawną
ałz*#}qo
organu
ńrąaĄąc{iczłooka
wó|ta
w
imlon'u
aomllił.tnd,y|ne
uecrrie
Ó.ariióńi ńa"iąód

om'nv,

wóJta, sgkretarza gmlny,_3kańnlka gminy, klerownlka
wóita,
-- -'-' za§Ępcy
--- -"Óobi

ill,
Uwaga:

1. o3oba

2.
3.
-'

4.
5.
6.
-

3tladarąca Ńwladczenie obot ląFana

wyp€lnienla

każdej z rubryl(.

Jeżell po§zcz€gólne
dotvczv",

KNURÓW, llnia 26,01.2011

).

a

t€t do

r.

(mi.!igco$nćć)

zgodnąo

z

Praurdą, atrEnnego

l

zupalnego

rubryki nie znajduJą w konkr.tnym prrypadku za3to.owanle, nal€ży wplsać

dĘ

składnlkó/
osoba składająca oówladcz.nl€ obdvlązana |Bt okr*llć przynależność9o8zczogólnych
ssńlnoócią
lr|aĘeńsĘ
i
ńajątłu
obiętego
ńiitr"ń"ń, ii*r,oaow l i-ńwl*an oińiląir" odĘbn€go
majątkową.

oświadczenie majątt(orYe dotyczy maiątiu w kraJu i za g,anicą,
oświadczenie mająttowe obe|muje ównisż wierżytglnoćci pienicne,
naeJawne do§cząco edr€au
W częśclA oćwladcz3nla zawańe rą lnrormacJe lawne, w cźlóGl 8 zaślnromacj_e
zamńzkania składająG8go oówladizenie oraz miejsca położenla nl8ruchomoóci.

czĘśćA
LlDlA TERESA KslĄzEK,

Ja, niżej podpisany(a),
urodzony(a)

WlEMBoWsKA

(imiong i nazrviskq oraz nażvi§lo lodovr8)

1o.11.,l963 r. w KNURoW|E

MlEJsKlE PMEDszKoLE NR 2 lM. JANA BMEcHl/f/W KNURoW|E
PRzEDszKotA
44_196 KNURÓW, UL. LoTN|KÓW3, DYREKToR
lub funkcia}
(mĘscg zatrudnienia, stanorł,isko

gospodarczej
po zapoznaniu się z pźepi8ami ustawy z dnia 21 sjerpnia 1997 r. o.€ranicżeniu prowadzenia dźałalności
poz.
i
Nr
162,
715
Nr
113,
poz._679,
1998
r.
z
(Dz.
106,
U. Nr
óuY p"ł"# runicle puolicznó
ttr zo, poz. 36 olaz ż 2OO2 r. Nlt13, poz. 984 i Nr 214, Poz"t806) oraz
ńi_liża, z'lssgi. Hr łs,'póz. łas, i )ooo,,gminnń
,l591 orazz2oo2 r, Nl23.
(Dz. U.,1_29?1r. Nr 142, poz.
Iśń"v i dni" s ,n"rca tssg r. o sańbadzie
te' ustawY
źzo. Nr62. Doz, ss8. Nr 113, ńŹ. su-,ltr tso,'poz, 1271 iNl 214, poż. 1806), zgodnie z.ań.24n
mói
majątek
lub
stanowiące
maiatkoiwi
wsńlności
i""ł,"o.ąĆ w skhd'maźeńŚkiei
odrębny:

ił*
oi,

f,i;;;;, ;iń"ńo",
l.

zasoby pieniężne:

-

środki pieniężne gromadzone w walucie polskiej: 30000,00

środkipieni€ne

gromadzone w walucie obcej: NlE DoTYCZY

papiery Wańościowe: NlE DowczY
ne kwotę: NlE DoTYCZY

ll,
1. Dom o

powieźchni: NlE DoTycZy

2. Miesżkanie o powierzchni:
3. Gospodarstwo rolne:

rodza.i gospodarstwa: NlE
o wańości: NlE

m2, o

wańości: NlE

DoTyczy

Ętuł prawny: NlE

wańości: 2o10oo,00 tytuł prawny:

DoTyczy

!§Ńlność majątkowa

DoTYczY, powieźchnia: NlE DoTYczY

DOTYCZY

rodzaj zabudowy: N|E
tytuł prawny: NlE

z tego

67

m2, o

DoTYczY

DowcZY

§^ufu osiągnąłem(ęłam) w roku

ubiąłym pżychód i dochód w wysokości: NlE DoTYczY

4. lnne

nieruchomości:

Powieźchnia :NlE DoTYczY
o wańości: NlE

DoTYczY

Muł prawny: NlE DOTYCZY
lll.
posiadam udziały w spółkach handlowych
NlE

_

naleźy podać liczĘ i emitenta udziałów:

DowcZY

udziały te stanowią pakiet Większy

nź 10%

DoTYczY
w wysokośći:NlE DoTYczY

udział,ów w spólce: NlE

tego Mułu o§iągnąlem(ęłam) w roku ubiąlym dochód

lv.
Posiadam akqe w spółkaó handlowych

NlE DoTYczY

-

należy podać

8kqe te stanowią pakiet Większy niż 10% akc,ii w
Z

liczĘ i emitenla

akcji:

sŃce: NlE DoTYCZY

tąo Mulu osiąnąlem(ęłam) w roku ubĘłym dochód

w wysokości: NlE

DoTYczY

v.

Nabyłem(am) (nabył mój matsonek, z wyĘcz€niem mienia pźynaleźnĘodo jąo majątku, odĘbnego) od skańu
pańŚtwa,'innq państwowe; osooy prawńej, jednostek samo]ządu terytoriahąo, ich airiąków lub od komunalnej
osoby prawnei ńastępujące mienie, Kóre podląało zbyciu w dfodze pżetaĘu należy @ać opis
mienia i datę nabycia, od kogo: NlE DoTYczY

-

vl.
1. prowadzę działalnośćgospodarczą2 (należy podać formę prawną i przedmiot dziahlności): NlE

osobiście NlE

-

DOWCZY

DoTYczY

wspólnie z innymi osobami NlE DoTYGZY

z tego tytufu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: NlE DoTYGZY
2. zarądzam działalnościągospodarczą lub jestem płz€ds€wicielem, pelnomocnikiem takiej działalnoŚci
(należy podać formę prawną i pźedmiot dzialalności): NlE

osobiście NlE

-

DoTYczY

DoTYczY

w§pólnie z innymi osobami NlE

DoTYCZY

z tego Mułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: NlE DoTYczY

vll.
,l.

W spólkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): NlE DOTYCZY

-

jestem cżłonkień zalądu (od kiedy): NlE

DoTYczY
jestem cżłonkiem rady nadzorczej (od kiedy): NlE DoTYCZY
jestem cźłonki€m komisji re\łżyjnej (od kiedy): NlE DoTYczY

z tego

§^ułu osiągnąlem(ę}am) W roku ubiądym dochód w wysokości: NlE

DorycZY

2. W spóldzielniach:

NlE

-

DoryczY

iestem ełonkiem zaźądu (od kiedy): NlE DoTYCZY
członkiem rady nadzorczej" 1oo riedy1: NlE DoTYczY

-,iestem

-

jestem członkiem komisji rewizyjnej

(o<t

kedy): NlE DoTYGZY

z tąo tytułu osiągnąłem(ębm) w roku ubiąłym dochód \ wysokości: NlE DoTYczY

/

gospodarczą:
W fundacjach prowadzących działalność

3,

NlE DoTYCZY

NlE DoTYCZY
jestem cżłcnkiem zatządu (od kiedy):
DOTYCZY
rady nadzorczei (od kiedy): NlE

-

-lestem
jestem

-

z tego

czlonkiem

(ocl kiedy): NlE DOTYCZf
cełonkiem komisii rewizyinej
NlE
ubiąfym dochód w wysokości:
tytt u osiągnąłem(ęłam) w roku

DoTYCZY

vlll.

N;glxpsłłwł*:m*tr***xe**mffiffi
ZŁoTYcH

00/,t

00-

T*on* T,Ł" TjTT"§Ło"ffi#"tr+§Hlś"",1'ri3'.'JiXi'r!tłr.'o**"
podać markę, model i rok prodl
)obo*ią."ni" pi",,ięźo,_:::.lff;
(w(
na .iakicń zostały udzielone

naleŻY
Pojazdów mechaniczn'ch

ffi?J",&!:"'łY,:,li Y.!*f&Tl'iu§,:iffii§liKTŁ"ff#"#ł|'

Poflyższe Ńrviadg8enie sldadam §yiadomy(a), ż na pod§tewio ań 23:l § 1 l(od6ksu l€tn€go
p€tvdy lub zataJ€nie p]airdy gfozi ka€ Pozbarvlenia wolnoóci.

KNURÓ^/,26.04.2011
(mł.Fco$Ńą d{a)

l Niał{aśdre
skr€§lć.

2

tlie dąlczy @iablmśd$.ytłóf€zoj

pdźnnąo.
' Ni€ do§/czy

.....&)*.? żaQeŁŁ

R.

w rotniclttb w zakrcsb

rad nadzorcry.r, spóklzidni

miesd€nk

za pdanio nb-

,y]ń,

pro&Ęi ,€ćliffti

i

żvieruęcei. w iormle l zakr€§te

g@podarsfifia

