
każdej z rubryk.

Ja, niżej podpisany(a)/ Beata Danuta Turczyn, Gaweł
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) 20.05.1970r. w Drezdenku

Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawia II w Trzebiczu, funkcja - dyrektor

(miejsce zatrudnienia, stanowisko tub funkcja)

po zapoznaniu się 2 przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności

gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. 2 2017 r. póz. 1393) oraz ustawy 2 dnia

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. póz. 1875), zgodnie 2 art. 24h tej ustawy

oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój

Zasoby pieniężne:

- środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: 74297,10zł. ( małżeńska wspólność majątkowa).

Lokata pieniężna w banku na łączna kwotę: 9 090,97 zł ( małżeńska wspólność majątkowa). Wkład KZP
: 8 300,00 zł. ( małżeńska wspólność majątkowa)

-środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy

- papiery wartościowe: nie dotyczy.

na kwotę:



l. Dom o powierzchni:........................... m2/ o

2. Mieszkanie o powierzchni: 107 m2, o wartości: 149 800,00 zł. tytuł prawny: ( małżeńska wspólność

majątkowa)
3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: uprawne, powierzchnia: 11,83 ha fiz.

o wartości: 106 470,00 zł.

rodzaj zabudowy: nie dotyczy.

tytuł prawny: małżeńska wspólność majątkowa ( 3,92 ha), dzierżawa (7,91 ha).

Z tego tytułu osiągnątemfętam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:

przychód : 19 776,36 zŁ dochód: 15 000,00 zł. ( małżeńska wspólność majątkowa)

4. Inne nieruchomości: garaż

powierzchnia: 50 m2

o wartości: 20 000/00 zł.

tytuł prawny: małżeńska wspólność majątkowa.

Posiadam udziały w spółkach handlowych "- należy podać liczbę i emitenta udziałów:

.nie dotyczy.

udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w spółce: nie dotyczy.

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: . nie dotyczy.

Posiadam akcje w spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta akcji:

nie dotyczy.

akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spółce: nie dotyczy

Z tego tytułu osrągnąłemfęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy.

Nabyłem(am) (nabył mój małżonek/ z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego)

od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, 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:

W dniu 03.12.2008 r. wraz z małżonkiem nabyłam nieruchomość rolną niezabudowana o powierzchni 3/92

ha. Nieruchomość ta została zakupiona od Agencji Nieruchomości Rolnych.

l. Prowadzę działalność gospodarczą2 (naieźy podać formę prawną i przedmiot dzjatalnośd):

nie dotyczy.



-osobiście : nie dotyczy.

-wspólnie z innymi osobami: nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnęłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: nie dotyczy

;. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem/ pełnomocnikiem takiej działalności

(należy podać formę prawną i przedmiot działalności): nie dotyczy.

osobiście: nie dotyczy

-wspólnie z innymi osobami: nie dotyczy.

Z tego tytułu osiągnątem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

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

-jestem członkiem zarządu (od kiedy): . nie dotyczy.

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

•jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):. nie dotyczy.

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy.

2. W spółdzielniach: nie dotyczy

-jestem członkiem zarzędu (od kiedy): nie dotyczy.

•Jestem członkiem rady nadzorczej3 (od kiedy): nie dotyczy.

-jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy.

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy.

3. W fundacjach prowadzących działalność gospodarczą: nie dotyczy

-jestem członkiem zarządu (od kiedy): nie dotyczy.

•jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy.

•Jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy.

Z tego tytułu osiqgnąłem(ętam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy.

inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem

kwot uzyskiwanych z każdego tytułu; wynagrodzenie ze stosunku pracy: dochód: 106 409,30 brutto.
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Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych

należy podać markę, model i rok produkcji):

Peugeot Boxer - 2006 r. (małżeńska wspófność majątkowa)
Ford S-Max - 2010 r. (małżeńska wspólność majątkowa)
Opel Meriva - 2015 r. (małżeńsfo wspólność majątkowa)
Hyunday Tucson" 2017 r. ( małżeńska wspólność majątkowa)
VW Passat 2007 r. - (małżeńska wspólność majątkowa)
Audi A4 2008 r. (małżeńska wspólność majątkowa)
Fiat Ducato 2015 r. (małżeńska wspólność majątkowa)
VW Passat CC 2008 r- (małżeńska wspólność majątkowa)

Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty r pożyczki oraz

warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, wjakiej wysokości):.....

.nie dotyczy,

CZĘŚĆ OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWEGO WYŁĄCZONA Z PUBLIKACJI

PODSTAWA PRAWNA: : art. 24i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

(t.j.Dz.U.2020.713zezm.)

Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego za
podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.

-Trzebicz, 05.03.2021 r......... ...?^^.....J:.

(miejscowość, data) (podpis}

1 Niewłaściwe skreślić.

Nie dotyczy działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, w formie

i zakresie gospodarstwa rodzinnego.

3 Nie dotyczy rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych.


