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w xwiq4ku z zaprzestaniem pełnienia

funkcji dyrektora przedszkola

orqanizacvinei gminv,
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KNURÓW, dnia 31.08.2018 r.
(miejscowość)

Uwaga:
1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i
zupełnego wypełnienia każdej z rubryk.
2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania,

naleĘ wpisać,,&.dg§§4".
składająca oświadczenie obowiązana jest określićprzynależnośó
poszczególnych skladników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku
odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową.
4. Oświadczenie majątkowe doĘczy majątku w kraju i za granicą.

3. Osoba

5. Oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelności pieniężne,

6. W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w częściB zaśinformacje
niejawne dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca
położenianieruchomości.

czĘsc A
Ja, niżej podpisany(a),

urodzony(a) l0.1

1.

LIDIA TERESA

KS]ĄZEK

WIEMBOWSKA

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

l963r. w KNUROWIE

MIEJSKIE PRZEDSZKOLENR 2lM. JANA BRZECHWY W KNUROWIE
44_196 KNURoW, UL. LOTNIKOW 3
DYREKTOR PMEDSZKOLA
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

oo zanoznan\u sie z orzeoisami ustawv z dnia 2l sierpnia l997r, o ograniczeniu
browabzenia działilnoś'cisósoodarczei pźez osobv pełniącó funkcie publiczie (Dz. u. z
20l7r. ooz. l393'l oraz ustiwy z dnia śinarca l 990r. o samorządzi'e gminnym (Dz. U. z
oS-iaócriń, żó pośiiaami"ctródzace * /
źóij;. i,ó;. i§źśi.źe"arńrźi.ź|i{ri
"ła,.iv
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I.

Zasoby pieniężnel

- środkipieniężne zgromadzone w walucie polskiej: 55000,00

- środkipieniężne zgromadzone w walucie obcej: 600,00 Euro; 200,00 GB
- papiery wartościowe źre dotyczy na

kwotę: nie

dotyc71l

II.

l. Dom

o powierzchni: nie

doĘczy m2,

o wartości:nie

doĘczy

tytuł prawny nie dotyc71l

2.Mieszkanieopowierzchni:67m2,owartości:około220000,00t}tułprawny: małżeńska
wspólność majqtkawa
3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: nie dotycz1: powierzchnia: nie dolyc7y
o wartości:nie dol1ctry
rodzaj zabudowy: nie dotl,cąl
t}tuł prawny:. nie dotycz1
Z tego t}tułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:
nie dotyc7y

4,

Inne nieruchomości:

powierzchnia: nie dotyczy
o wartości: nie dotllc4y
t}tuł prawny: nie dotllc(y

IIL
Posiadam udziały w spółkach handlowych - (naleĘ podać liczbę i emitenta udziałów):
nie dotlcz))
udziały te stanowią pakiet większy niź l0% udziałów w spółce: nie dotycz1l
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie doĘczy

Iv.
Posiadam akcje w spółkach handlowych - (naleĄ podać liczbę i emitenta akcji): nie dollcą)
akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spółce: nie dotycxy
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotycąy

v.
Nabyłem(am) (nabył mój małźonek,z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku
odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu
terforialnego, ich związków, komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnego
następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu - należy podać opis mienia i datę
nabycia, od kogo: nie dotyc71

VI.
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prowadzę działalnośćgospodarcz
ą' (należy podać formę prawnq i przedmiot działalności):
nie dolycąy
- osobiście nie dotyczy
- wspólnie z innymi osobami nie dolycz7
7, tego tytułu osiągnąłem(ęłam) wroku
ubiegłym przychód i dochód w wysokości: nie doqlcąl
_
2, ZY1
działalnością
gospodarczą
lub jestern irzedstawicielem, pełnomocnikie. iuli.;
,alam
działalności(należy podać formę prawnq i przedmiot działalności):nii dotycąy
- osobiście nie dotycąy
- wspólnie z innymi osobami nie dolyczy
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysok ości:nie dolycąl
1.

vII.

l. W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): nie dotyczy

jestem członkiem zarządu (od kieĄl): nie dbtycz1l
-jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy nie- dotlczy
-jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy) nió aóry"zy
tvtyłu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym dochóó w wysok ościnie doryczy
^ !§s9
2.
W spółdzielniach nie dorycą)
- jestem członkiem zarządu (od kiedy):
nie dotycx,y
-jestem członkie m rady nadzorcz"j' tod kirdy1, nie dogczy
-jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie Żotyczy
Z_tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysoko
ściinie do\cz!
^
3.
W fundacjach prowadzących działalnośógoiiodarczą: nie ditycąy
- jestem członkiem zarządu (od kiedy): ni
aotl,c4y
- jestem członkiem rady nadzotczej (od kiedy):
nie dotyczy
- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od
kiedy): nie- doiyczy
z tego lytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotJcz))
-

VIII.

Inne dochody osiągane z tytułu zatrl,dnienia lub innej działalnościzarobkowej
lub zajęć, z
kwot
.
_uzyskiwanych z każdego tytvłu: Do;hóct z tytułu zatrudnienia w ńejskim
Przedszkolu nr 2 im. Jana Brzechwy w Knurowie w wysokości57]86,01
słownie: pięćdziesrqt
siedem tysięcy sto osiemdziesiqt sześćzłotych 04/100.
podaniem

Ix.

Składniki mienia, ruchomego o_ wartościpowyżej 10.000 złotych (w przypadku
pojazdów
"
m_echanicznych należy podać marĘ, model i iok produkcjĄ: PEUGEOT'2\Ó8SiIr;
ZOI'O

x.

Zobow,iązania pieniężne o warlościpowyĄ 10.000 złotych, w tym zaciągnięte
ked}ty i
poży:?ki oraz warunki na jakich zostały udziJlon e (wobec iogo, w związku
z'jakim zdarzlniem,
w jakiej wysokości): nie dotyc4l
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cZĘŚC B

Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie art. 233 § l Kodeksu kunego za
podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.

KNUROW, 31.08.2018R.
(miejscowość, data)

l

Niewłaściweskreślić.

2

Nie dotYczy działalnościwytwórczej w rolnictwię w zakesie produkcji rośIinnej i zwierzęcej, w formie i zakresię
gospodarstwa Iodzinnego.
3

Nie dotyczy rad nadzorczych społdzie|ni mieszkaniowych.

