
 

OSWIADCZENIE MAJATKOWE
wojta, zastepcy wéita, sekretarza gminy, skarbnika prniny, erownika jednostid organizacyine] eminy

osoby zarzadzajacel i czionka organu zarzadzajacego gminna osoba prawng oraz osoby wydajacej
Jel, eeepie acyirie w imignia weéijta’
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Uwaga: lanee cetieee  caeestarses y
1. Osoba sktadajaca oswiadezenie otiéWiszans jest doaoostarannego | zupeinego wypeinieniakatdej z rubryk. 3 ue
2. jedeli poszczegéine rubryki nie znajduja w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy wpisaé “nie dotyczy”.3. Osoba sktadajaca ofwiadczenie Obowiqzana jest okresiié przynalednogé poszezegdinych skladnikéwmajgtkowych, dechodéw i zobowiazan do majgtku odrebnego 1 majatku ebjetego matieriska wspdlnescigmajatkowg.
4. Oswiaciczenie majatkowe detyczy majathu w kraju iza granica.

Oswiadczenie majatkowe obajmuje réwnie? wierzyteinogci pleniezne.
&. W czesci A oswiadczenia zawarte sq informacje jawne, w czesci B zag informacje nlejawne dotyczgce adresuzamleszkania sktadalacego ofwiadczenie oraz miejsca polozenia nieruchomodei,

we

 

  

czEs¢ A

Ja, nize] podpisany(a),.....Elebieta, Ewa Rezler, 2 dOMU RUSH. cccssssessssssssssececccessenssstseussaesseceeeeeeeccces :
{imionai nazwisko oraz nazwisko rodawa)

urodzony{a)... 18 paZdziernikanccccsscssessseseene WoDrezdenkucccsecssssecvssecescsetatsecess  

   

veseeee Szkola Podstawowa w Grotowie.
-dyrektor szkoty...

settee4

 

(miejsce zatrudnienia, stanowisko fub funkcja} |

pO zepoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 ograniczeniu prowadzenia dziaiainogcigospodarczei przez osoby petnigce funkeje publicazne (Dz. UL z 2017 r. poz. 1393) oraz ustawy 2 dnia8 marca 1990 r. o samorzadzie aminnym (Dz. U. z 2017 ¢. poz. 1875), zgadnie z art. 24h tej ustawy
oswiadczam, ze posiadam wehodzace w sklad matzefskie] wspdinosci majatkowej lub stanowigce méj
majatek cdrebny:

Zasoby pieniezne:
|

— Srodki pieniezne zgromadzone w walucie polskiej: coseEACHBfree

| OD.0h Sh GhiaGf
  

 

       

  

tteteacaeesessseeveecatesasees na kwote:..... nie dotyczy.......
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1. Dom o powierzchni: ..... nie dotyczy...... m?, o wartosci: . nie dotyczy...ccs tytut prawny:nie

dotyczy....es

2. Mieszkanie o powierzchni: . nie dotyczy.......ce m?’, o wartosci: .. nie dotyezy....cscs tytul

prawny: ... nie dotyezy........

3. Gospodarstworolne:

rodzaj gospodarstwa: ...... MIC GOLYCZY.eeeesesnneeereunsensseseasseensesseeegeseeeeteeauess , powlerzehnia:

seseeneteenenes nie dotyczy....

o wartoéci: ..... nie dotyezy...

rodzaj zabudowy:..... nie dotyczy...

tytul prawny: ....... Te COLYCZY...ce eeneeeeenengeterensees

Z tego tytulu osiagnatemi(elam) w roku ubieglym przychéd i dochdéd w wysokose

4. inne nieruchomosci:

powierzchnia: ...... MI@ MOTYCZYon.eeeeecasceceneeeeeceecceeeeeeececesierseceueessdeaeeveaesotsdeegsaseeeeneeeeeddenaitensnerenceseeeees

o wartoSci: ....... nie dotyczy...........

tytul prawny: .......... ne dotyczy...

 

    

 

 

al.

Posiadam udzialy w spétkach handiowych — nalezy poda¢liczbe i ermnitenta udzialdw:

seseeatennsusuaee THQ GORYCY... eecccccecaseneescesesetessesseeeeeceeceseeeennessatanees

udzialy te stanowig pakiet wiekszy niz 10% udziaiéw w spdice:..

   

Z tego tytulu osiagnatem(etam) w roku ubieglym dochdd w wysckos

ceseneeescensesasesaceneesensenseenteasenesense Mle MOLYCZYas ceseecsccssessscssssssessssecesevsscraccsesseessecussseesesescsoeseuneceneesnessceses

i.

Posiadam akcje w spdikach hdndlowych — nalezy podaéliczbe i emitenta akcji:

deeeteeneteeasceeeeseeenseeeteenenes nie ‘
dotyczy.. 

 

akcje te stanowig pakiet wiekszy niz 10% akcji w spdice:

cosas eeeeeedcesaaesaueeeranenensenteasencateeeneseesenee MO COLYCZY.oececeteeeeeeeeeeee

Z tego tytulu osiggngtem(etam) w roku ubiegtym dochéd w wysokosci

  

Vv.

Nabylerm(am) (nabyt md6j maizonek, z wytaczeniem mienia przynaleznego do jego majatku odrebnego!

od Skarbu Paristwa, innej paristwowej osoby prawnej, jednostek samorzadu terytorialnego, ich

zwiazkow, komunalnej osoby prawnej lub zwigzku metropolitalnego nastepujgce mienie, ktére podlegaia

zbyciu w drodze przetargu ~nalezy podac opis mienia i date nabycia, od Kogo:..

.. nie dotyczy..

 

   

   

 

Vi.
1. Prowadzedziatainosé gospodarczq’ (nalezy podaé forme prawnai przedrniot dziatalnoésci):

deceeeeeesececasseeesseeesesaeonenusenuaees Nie MOCYCTYooeceters sseseesceenes teens tent neeneeent tastes tr senetnetndaeceeeneentee 



  

 

—OSODISCIO

occ

esseereeneeetecrenetieeee TeOLYCZ... cccseseseesssesccseneceesenveseratenestedeatacseneeassenererece cancers

—wespdlnie z innyMi OSODAMI «cencerenee tesenes THe COLYCZY.. cc cccccsneecocenee renee setaseneenseeeeneaeees

Z tego tytulu osiggnalem{elam) w roku ubieglym przychod dochéd w wysokosci: . nie dotyczy.........

2. Zarzadzam dziatalnoscia gospodarcza lub jester przedstawicielem, peinomocnikiem takiej dziatalnosci

(nalezy podad forme prawngi przedmiot dziatalnosci): ..

secu eesesauenuecenesutecaeaseesaidavcecsasseasatcanarateasaeneen nie dotyczy...

— OSODISCIE oo.Lecce nie dotyczy..

~ wspélnie z innymi osobami........0..4 nie dotyczy.

2 tego tytutu osiggnatem{etam) w roku ubiegiym dochdéd w wysokosci:

deseteseneeeees MO GOLYCZYeeecescceseeeeuecneeetoetetseereces

}

VE. . .
1. W spétkach handlowych (nazwa, siedziba spdiki):

. hie dotyezy......

—jestern cztonkiem zarzadu(od kiedy): ......-....+ nie dotyczy......

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

—jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy}: ........... nie dotyczy....

Z tego tytutu osiggnatem(elam) w roku ubiegtym dochéd w wysokoéci: .

daesunenacecanceeccacsnseceneesdaeesesesseeaesesausantonesenenacsvedenes Me COLYCZY.cececesesteneeesteeesseeecnenereeeaenesenseneneeen

2. W spdtdzielniach:

    

 

  

  

  

  
sana vaneceeneerasuseeasensersauaneaesneaeneeneenees Mie COTYCZY...esecesecncecrneee

~ jestem cztonkiem zarzadu(od kiedy): .. nie dotyczy..

—jestem czionkiem rady nadzorczej’ (od kiedy): ... nie dotyezy........

 

—jestem czionkiem komisji rewizyjnej (od kiedy}: ..... nie dotyczy....

  Z tego tytulu osiagnatem(etam) w roku ubieglym dochdéd w wysokosci: ...

3. W fundacjach prowadzacych dziatalnos¢ gospodareza:

 

   

     
ceenecraneeeveneeneaeees nie dotyczy.. Veneeeeeesseauuateucsancovecanesssetanseesddeeaeatersesiserarsecnsers

—jestem cztonkiem zarzadu(od kiedy): nie dotyezy..wcee

~jestem czionkiern rady nadzorczej (od kiedy}: .. .. nie dotyczy

~ jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ......... Me COLYCZY ccc es cesteee cecseeeeteeeeenereettsertee

)
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2 tego tytulu osiagngtem(elam) w roku ubieglym dochéd w wysokosci

cecaeneeduastcecececanseeannenentenedeneaness HE COLYCZY.eee eecceeetestetseerecetsereeseeencensases

 

 

‘Vill,

inne dochody osiggane z tytulu zatrudnienia lub inne} dziatalnoéci zarobkowej lub zaje¢, z podaniern

kwot uzyskiwanych z kazdegotytutu: .   
x.

Skladniki mienia ruchomego o wartosci powyzej 10 000 zlotych (w przypadku pojazdéw mechanicznych

nalezy podac marke, model i tok produkc]i}: oo... cccecsenstseceeecesaescsscesurseeuseceassnsseasssasseanedsusesscsuseesstenuecaas

  

x.

Zobowigzania pieniezne o wartosci powyzej 10 000 ziotych, w tym zaciagniete kredyty i pozyczki oraz

warunki, na jakich zostaty udzielone (wobec kogo, w zwiazku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokoéci): .....
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Powyzsze oSwiadczenie sktadam éwiadomy(a},iz na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie nieprawdy
lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnoéci.

 

  

(podpis}
(miejscowodsé, data)

 

* Niewlasciwe skreélié.
* Nie dotyczy dziatalnosci wytwérczej w rolnictwie w zakresie produkeji reslinnej i zwierzecej, w formie

i zakresie gospodarstwa rodzinnego.
® Nie dotyezy rad nadzorczycH spétdzielni mieszkaniowych.
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