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Uwaga:

1. Osoba sktadajqca oSwiadczenie obowigzanajest do zgodnego z prawda, starannegoi zupeinego wypelnienia

kazdej z rubryk.

2. Jezeli poszczegélne rubryki nie znajduja w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy wpisa¢ “nie dotyczy".

3. Osoba skfadajaca o$wiadczenie obowigzana jest okreslié przynaleznos¢ poszczegdinych skfadnikow

majatkowych, dochodéw i zobowigzari do majgtku odrebnego i majatku objetego maizeriska wspdinoscig

majatkowg.

4. Oswiadczenie majatkowe dotyczy majatku w kraju i za granica.

5. OSwiadczenie majatkowe obejmuje réwniez wierzytelnosci pieniezne.

6. W cezesci A ofwiadczenia zawarte sq informacje jawne, w czesci B zas informacje niejawne dotyczace adresu

zamieszkania sktadajacego oSwiadczenie oraz miejsca pofozenia nieruchomosci.

CZESCA

Ja, nizej podpisany(a), Beata Ewa Swito, Dachtera
{imiona f nazwisko oraz nazwisko redowe)

urodzony(a) 09.12.1963 r w Jozefinowie

Szkota Podstawowa w Goscimiu.

funkcja ~ dyrektor szkoty.
{miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja}

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dziatalnosci

gospodarczej przez osoby petniace funkeje publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1393) oraz ustawy z dnia

8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875}, zgodnie z art. 24h tej ustawy

oswiadczam, ze posiadam wchodzace w sktad matzeriskiej wspdélnosci majatkowej lub stanowiace mdj

majatek odrebny:

L

Zasoby pieniezne:

~ Srodki pieniezne zgromadzone w walucie polskiej: 400,00 zt

—Srodki pieniezne zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy

—papiery wartosciowe: nie dotyczy
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Ik. :

1. Dom o powierzchni: 161 m2, 0 wartosci: 350000,00 zt tytut prawny: wiasnosé

2. Mieszkanie o powierzchni: nie dotyczy m’, o wartosci: nie dotyczy tytut prawny: nie dotyczy

3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: pastwiska powierzchnia: 2,6626 ha ( dziatka zabudowana 200/2 —0,1666 ha,

dziatka 202/3 -0,0460 ha, dziatka 164/2 — 0,78 ha, dziatka 278 — 1,26 ha, dziatka 90/3 — 0,41 ha }

o wartosci: 50.000,00 zt

rodzaj zabudowy:stodota 180 m , budynek gospodarczy 52 m

tytut prawny: wiasnoésédziatki 200/2 , 202/3, 90/3 , wspétwtasnosé dziatka 278 , wiasnos¢ meza

dziatka 164/2

Z tego tytutu osiggnatem(efam) w roku ubieglym przychdd i dochéd w wysokosci: 0 zt

4, Inne nieruchomosci:

powierzchnia: nie dotyczy  



owartosci: nie dotyczy

tytul prawny: nie dotyczy A

Ut.

Posiadam udziaty w spoitkach handlowych — nalezy poda¢liczbe i emitenta udzialéw: nie dotyczy

udzialy te stanowia pakiet wiekszy niz 10% udziatow w spdice: nie dotyczy

Z tego tytutu osiggnatem(elam) w roku ubieglym dochdéd wwysokosci: nie dotyczy

N.

Posiadam akcje w spétkach handlowych — nalezy podacliczbe i emitenta akcji: nie dotyczy

akcje te stanowig pakiet wiekszy niz 10% akcji w spdtce: nie dotyczy

Z tego tytulu osiagnatem(etam) w roku ubiegtym dachdéd w wysokosci: nie dotyczy

Vv.

Nabytem(am)(nabyt méj matzonek, z wytaczeniem mienia przynaleznego do jego majatku odrebnego)

od Skarbu Pafistwa, innej pafistwowej osoby prawnej, jednostek samorzadu_ terytoriainego, ich

zwiazkéw, komunalnej osoby prawnej lub zwiazku metropolitalnego nastepujace mienie, ktére podlegato

zbyciu w drodze przetargu — naleZy podaé opis mieniai date nabycia, od kogo: nie dotyczy

Vi

1.Prowadze dziatalnos¢ gospodarczq? (nalezy podac forme prawnai przedmiotdziatalnosci): nie dotyczy

—osobiécie : nie dotyczy

—wspdlnie z innymi osobami : nie dotyczy

Z tego tytutu osiggnatem(etam) w roku ubiegtym przychdédi dochéd w wysokosci: nie dotyczy

2. Zarzqdzam dziatalnosciq gospodareza lub jestem przedstawicielem, petnomocnikiem takiej dziatainogei

(nalezy poda¢ forme prawnai przedmiot dziatalnogci): nie dotyczy.

~—osobiscie : nie dotyczy .

-wsp6lniez innymi osobami : nie dotyczy

Z tego tytutu osiagnatem(etam) w roku ubiegtym dochdd w wysokosci: nie dotyczy

Vi.

1. W spotkach handlowych (nazwa, siedziba spdtki): nie dotyczy

—jestem cztonkiem zarzqdu (od kiedy): nie dotyczy

—jestem cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy

—jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy

Z tego tytufu osiggnatem(etam) w roku ubieglym dochéd w wysokosci: nie dotyczy

2. W spdtdzielniach: nie dotyczy

~jestem cztonkiem zarzadu (od kiedy): nie dotyczy

—jestern cztonkiem rady nadzorczej? (od kiedy): nie dotyczy

—jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy

Z tego tytulu osiggnatem(elam) w roku ubiegtym dochdéd w wysokosci: nie dotyczy

3. W fundacjach prowadzacych dziatalnos¢ gospodarcza:nie dotyczy

~jestem czionkiem zarzadu(od kiedy): nie dotyczy

—jestem cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy

—  jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy

Z tego tytulu osiagnatem(etam) w roku ubiegtym dochéd w wysokosci: nie dotyczy  



Vii.

Inne dochody osiagane z tytutu zatrudnienia lub innej dziatalnogci zarobkowej lub zaje¢, z podaniem

kwot uzyskiwanych z kazdego tytulu: wynagrodzenie z tytutu umowy o prace — 49 135,12 zt

X

Sktadniki mienia ruchomego o wartosci powyzej 10 000 ztotych (w przypadku pojazdéw mechanicznych

nalezy podaé marke, modeli rok produkcji):

Samochéd osobowy BMW 5 ( F 10 } rok produkcji 2010 , samochéd osobowy MERCEDES C 220 rok

produkcji 2004.

XK.

Zobowigazania pieniezne o wartosci powyzej 10 000 ztotych, w tym zaciagniete kredyty i pozyczki oraz

warunki, na jakich zostaty udzielone (wobec kogo, w zwigzku z jakim zdarzeniem, w jakie] wysokosci):

Kredyt w wysokoésci 32.000,00 zt udzielony na warunkach ogdlnych przez Lubusko — Wielkopolski Bank

Spétdzielezy w Drezdenku w kwietniu 2016 r na zakup samochodu. Pozyczka w ROR 18895,40 zt. Kredyt

w Raiffeisen Polbank 30.828,16 zt na remont mieszkania we wrzesniu 2017 r

a Ce
s  



czEs¢B

 

POOLEAngM yeale Lf om Zoro

OsiMGALIEMK MeL tleoy uw est

- » ~. |
YW S199 Lokg Ucek2 wisko

|

Powyzsze oSwiadezenie sktadam Swiadomy(a), iz na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie nieprawdy

tub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnosci.

4

abv ead, 4)har
   data) {podpis}

1 Niewlasciwe skreslié.

? Nie dotyczy dziatalnogci wytwérczej w rolnictwie w zakresie produkcji roslinnej i zwierzecej, w formie

i zakresie gospodarstwarodzinnego.

3 Nie dotyczy rad nadzorczych spétdzielni mieszkaniowych.  


