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g m in

y,

Knurów, dnia 21,04.2015 r,
(ń e]s..Wosc)

UWaga:

1, osoba
2.

3,
4.
5,
6.

Ja

składająca ośWiadczenie obowiązana jest do zgodnego

Wypełnienia każdej z rubryk,

z

i

plawdą, §tarannego

zupełnego

Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują W konkretnym przypadku zastosowania, naIeży wpisać ,!1Ę
dotvczv".

osoba składająca ośWiadczenie obowiązana jest określićprżynależnośćposzczególnych składnikóW
majątkowych, dochodów izobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego mażeńską Wspólnością

majątkoWą.

oświadcżeniemajątkowe dotyczy majatku w kraju iza granicą,
oświadczenie majątkowe obejmuje róWnieżWierzytelności pi6nięźne,
W cżęściA ośWiadcżeniazawańe 5ą informacje jawne, W częściB zaśinformacje niejawne dotyczące adresu
zamie§żkania składającego oświadczenie oraz miej§ca położenia nierUchomości,

n

zej podpisany(a)

!rodżony(a) 28.01,1960

llona Wierzbowśka - Pluta z domu Wierzbowska,

l

(imóna iiażwsko oEż nazwisko rodowel

W

Kn!lrowe

lvllEJsKlE PRzEDszKoLE NR 12 W KNURoW|E NA sTANoWlsKU DYREKToRA
(m ejsce

żalrudnienia. sla.oW§kó Ub fUnkójal

ustawyzdna21 sierpna]997r o ograniczen L] prowadzenra dzalanośc gospodalczej
przez osoby peln ące funkcje publcżne (DZ. U Nr ,]06 poż,679, z 1998 r, Nr l13 poz, 715 Nr 162,
poz 1126 z1999l Nr49, poz 483 z 2000 r Nr26, poz 3a6 ozz z2aa2f. Nr 113 poż 984 iNl214. poż ]806) oraz
ustawy z dnia 8 nrarca 1990 r o samorżądz e gminnym (Dz U z2001 r Nr142 poz 1591 alaz z 2aa2 l.Nl 23
paz 22a Nl 62, poż,558. Nl T13. poz.984, Nl ,]53 póz 1211 iNl214, poz 1806), zgoc]ne z ad 24h te] ustawy
ośWjadczam, że pos]adam Wchodzące W skład rna]zeńsk ei WsDólnośc rnaiatkowe lub stanowiące mói ma]ąiek
po zapoznan u się ż przepisami

odrębny:
l,

Zasoby pien ężne

,

-

środki p]en eżne glomadzone

W

Wa]ucie polskiej: 8 000,00 PLN

środkpien ężne gromadzone W Wa|Uc e obce] NlE DoTYCZY
papiery WafioŚciowe NlE DoTYCZY
na kwotę

ll.

1, Dorn

2
3

o

powierzchn NlE DoTYCZY m'

o Wańośc

Mieszkanie o powlerzchn : 56,00 m', o

:

Wańośc168

tytuł prawny

o00,oo

zł tyiuł prawny] WŁAsNoscloWE

-

WsPÓLNoTA lv]AJATKoWA
Gospodarstwo lo ne NlE DoTYCZY
rodża] qosJrodarshła, NlE

DoTYczY,

powierzchnia

o Warlości

rodżajżabudoWy
tytuł praWny

Z tego tytu]U 0siągnąłem(ęłam) W roku Ubieqłyn] przychód i dochód W Wysokoścr:
1,"^

ł7|ąą

4

lnne

n

eruchomości DZIAŁKA BUDoWLANA

powierzchnla 700 m'

oWańośc:110000,00zł
tytuł prawny]

WŁAsNoŚcloWA

-

WsPÓLNoTA lvIAJĄTKoWA

lll,
Posiadam Udz

a]y W

spólkach handlowych

na|ezy podac

-

iczbe emitenta

Udzia]óW] NlF

DoTYczY

ększy njż ]0% udziałóW W spółce NlE DoTYCZY
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) W loku ubiegłym dochód W Wysokoścr: NlE DoTYCZY
Udz ały ie stanowią pak et W

Pos]adanr akcje

W

spółkach hanc]

owych

na eży podać

lczbę

emitenta akcji: NlE DoTYczY

ęksży n]z 10% akcji W spó]ce: N]E DoTYczY
Z tego tytułu oslągnałem(ę]am) W loku ubległym dochód W WysokoścNlE DoTYcżY
akcje te stanoW ą pakiet

W

Nabyłern(am) (nabył mój rnałżonek, z Wyłącżeniemrnjen a prżynależnego do jego ma]ątkLr odrebnego) od SkarbLr
PanŚhła, inrej panstwowe] osoby prawnej, ]ednostek samożąd! terytorja]nego ]ch zWążkóW ubod komunalne]

osoby prawne] następujące

.nene które

pod

mienla ]datę nabyc a, od kogo: NlE DoTYCZY

egało zbycu W drodze

przetargLr

na]eży podac op]s

1, Prowadzę dZiała|nośó gospodarczą'(na eży podac formę plawną i przedrn ot działalnoścl): NlE DoTYCZY

osobiśc]e: NlE DoTYCZY
Wspólnie z innymi osobami: NlE

DoTYczY

Z tego tytu]u osiągnąłern(ęłam) W roku Lrbiegłym dochód W Wysokośc: NlE DoTYCZY

2 zażądzan dzla]anoścągospodarczą
(na|eży podać formę prawną

]

ub ]estern pżedstawicie]em, pełnomocnikem takie] dżalaności

przedm ot dzlała ności):NlE DoTYCZY

osobiście NlE DoTYczY
Wspó]n e Z ]nnyrr

osobam: NlE DoTYCZY

Z tego tytuł! oslągnąłem(ę]arn) W loku Ub egłym doohód W

WysokoścNlE DoTYCZY

Vll.

1 W spółkach hand owych (nazwa.

-

§

edziba spó]k]): NlE DoTYczY

jestem członkiem żarządu (od k edy): NlE DoTYCZY

-]estem
-]estern

cżlonkiem rady nadzorcze] (od

k edy): NlE

DoTYcZY

członk]em komis]] rewizy]nej(od kiedy): NlE DoTYCZY

Z tego tytułU osiąg ną]em(ęłam) W rokLr ubiegłym dochód W Wysokości: NlE DoTYCZY

2, W spó]dz e

-jestem

-

niach: NlE DoTYCZY

członk em zarżądu (od kiedy) NlE DoTYczY

jestem członkem rady nadZorczej3 (od kiedy): NlE DoTYcZY
jestem cz]onk em kofi]isji rewżyj.ej (od kiedy): NlE DoTYCZY

Z tego tytułu osiągnąłem(ęlam) W roku ubiegłym dochód W Wy§okośc NlE DoTYCZY

lrl"t

3, W fundacjach prowadzących działalnośćgospodarcza: NlE DoTYCZY

-jestem
-jestem

-

członkiem zarżądu (od kledy) NIE DoTYCZY
cz]onk em rady nadżorcżą (od kiedy): NlE DoTYczY

jestem członkiem kom s]irewizy]ne] (od kedy)] NlE DoTYczY

Z iego tytułU osiągnąłem(ełam) W rokU ubieqłym dochód W Wvsokoścr: NlE DoTYCZY

VlIl.

lnne dochody osągane Z tytułu zatrudnienia Ub rnnej dzia]a]ności żarobkowej ub za]ęó,
tytułU: Z TYTUŁU v!ryKoNYWANlA PRACY 90 527,95 zł

uzyskiwanych z kaŻdego

z

podaniem kwot

lx.
składniki mienia ruchomego o wariości powyżej 10 000 żłotych (W przypac]k! pojażdóW mechan cżnych naleźy
podać markę,

model rok produkcji): clTRoEN c3,2004

X,

zabowiązania pienięzne o Wartoścpowyżej 10 000 żlotych W tym zaciągn ęte krcdyty ipożycżki oraż Warunki
na jakich zostały udzielone (Wobec kogo, W zW ązku z ]akirn zdażeniem W ]akiejWysokośc
):
lNG BANK ŚLĄsKl s-A. ż §iedzibą
KREDYT HlPoTECZNY

N

W

Katowicach, oDDZ|AŁ W GLlWlcAcH

I

AZAKUP DZlAŁKl PoDZABUDoWĘ WWYsoKoŚcl 54o00,00zl.

Fl(w,

czĘŚć B

Powyżsże ośWiadcżenjeskładam śWiadorny(a), iż na podstawie
ań, 233 § 1 Kodeksu karnego za podanje nieprawdy lub zata]enie prawdy
9rozi kara pozbaw]enia Wolności,

Knuńw, dnia

21 -04.201 5 l,
(ń]ejscowośćdaia)

1

Niewłaściwe skreślić

łąau
tp";;ł

\iendotyczy daalalnosclWrytwólcżejW lolnlctwie Wżaklese prcdUkcj]
lośinnej iżWieżęcej, W fomie izaklesie gospodarstwa
3
Nie dotićży md nadzorczych Spóldzielnimieszkaniowvch

