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Łubycza Królewska, d*ia ż* rrra.{* ?*ż# r,

{miejse**rł*ł}

lJwaga:
'|. Osoba składająca ośłxiadczenie obowiązana jest ds z§gdne§s 7, prawdą

stłrł*n*gc i zupałnego wypelnienia kaźdej z nłbryk.
l, .te*li paszczególne rubryki nie znajdują ty konkretnyr* przypafrku uastos**a*ia,

należy wpłsać,,nie doĘcąt'',
3. *soba składająca oświadczenie obowiąza*e jest akreślić przyn*!*zrtcś*

poszczególnych składników majątttoxych, dochodów i aobowiązań dc rłlajątku
odrębnego i *ajątku abjętego małżeńską w*pólnością ru*jątkotxą,

4. §świadczenie o stanie majątkowym dotyezy majątku w kmju i za granicą.
5, §*u*i**czeni+ a starrie m*ją*kowym obejmuje ńv*rłież *ieraytelności pie*ię*rr*-
§. Ytl eaęści A ,gś}yiadcze*ią zawarłe są infort*acje jawn*, łl* caę§ci B aąś łnf*rr*ła*}e

*iejax*e dotyczące adręsu zar*ie*zk*nia skkdając€so oświadgeenie or*z *iej*ca
po*eże*i* ni*ruch+mgści.

czĘŚĆ A

ja, niżej podpisanyiai,

(imigna i nazwisko grłz nazwiskc r*d*we}

urodzany{a} 1S listcpada 1963 raku w Tamasz*wie Łubeiskirrł...

aatrudrłicna w §zkele PodstawCIwej im, gen. Nik*dęnn* Sulika rt Lubytzy Kró|e*skiej na

sta nawisk* na uczyciela

{miejsce zairudnienia, stanorgisko lub funkcjai

po Eapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia B marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.

z 2aL7 r, paz, 1,875), zgodnie ż art, 24h tej ustarłły *świadczam, źe pcsiadam wclłodłące
w skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek adrębny:
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l.

Zas*by pi*ł,łiężł:e:

: środki płe*iężll* rgromadz**e vł walucie p*|skiej;24 1** zt

- śr*dkł pieniężne :gr*r**d=**e rłl ,,łr*lucie obcej: nie dctyc:,;

- papiery wartościcwe: *ie dotyczy

na kwótę:

ll.
1. D*m * p*wi*rechni: 10ź fi}},,.,...,,,,"., o wartcści; 23* *Sfi zi,".,,....,.,.,

tytut pra wny : wtas.rość

2. Mieszkanie o powierrchni; . ffiŻ, o wańcści:

tytut prawny: rłie daĘcły,,.,,
3. Gaspcdarstrryc rolł:e:

rłdzai gospodarstwa: nie d*tyczy,.,,, p**rrierzchrria; .,.,.,,,,,.,,

-.---J^!^:-L, wćll Łu5{-ł.

rodzaj zabudowy;

tytuł prawny: .."....,"...".

Z tego tytulu osiągłrąl*rur{ętarn} w roku ubie*Ęm przychód i dsłh*d w wgsck*Ści:

4. łnn* nieruchomości:
pcwierłch *ia : dzi*łŁla * p*rvieracłr*i 6S* rfi7 ...........,.

fytuł prawny: własn*ść

ll l.

1, P*sładam udzialy rv spółkach Łlandl*rłych a *diiei**,l grrtinłtycŁ *s** prewł:y*ł., lłłŁ
prredsłębi*rc*l*; w których ucz*stniczą taki* osaby * nał*ży p*d+ć liczbę i emitent*

udziałów: nie dctyczy

udziały te stanowią pakiet większy niż ]"0% udziałów w spółce:



Z teg* tytułtl osiągnąłerrt{ęłam} *r r*ku ł.:Li*gt5rł d*clt# w t+;ysok*śgi: "....,...,..,-

posiadam udziaty w innych spółkach handlor,vych - należy padać liczbę i emitenta

udłiałów: nie dctyc:y

Z teg* tytutł osiągnąf*rcięłam} łv roku ubiegtym d*ch*d w lvysck*ści:

lV.
1. p+siadam akeje w spólkach handlcwyeh a udłiat*m gminnych *:ób pr*x*y*h lub

prredsiębiorców, ur których uczestniczą takie osoby - należy podać liczbę i emitenta akcji;

nie dotyczy

akcje te stanowią paki*t vriąkszy niż 3.S% akłji w spćłce:

Z tego tytutu osiągnąlern{ętarrr} w roku ubiegtym dochód w wysokości: .....,.,..-...

Posiadam akcje w innyeh spółkaeh handlowych - należy Bodać licrbę i emitenta akcji:

nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąlem{ętam} rv r*ku ubiegłym docŁód w wysgkcści: ,.,"",..,,"...

V.
Nabytem{anr} {nabyt mój m*łżanek, z wytączerriem rni*nia preynaleźneg* d* jąga majątku

odrębnego} od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek sarnorządu

terytorialnego. ieh związków, kornunałnej osoby prawn*j lub zwiąeku metropolitalnegc

następujące mienie, które p+dłeg*ł* zbyciu w drodze prz€ta.§r.ł: nałeży p*daĆ cpis mie*ła

i datę nabyeia, od koga: nie d*tyczy

Vl,
1". Prcwadaę deiałalnośc gospodarc=ą {należy podać forrnę prawną i pr:edrniat działaln+ścii:

nie dotycy

:



* w§pólni€ u innymi osobami

Z tega tytulu *siągnąt*m{ęia;"ni w roku ubiegĘnn prz'ychód i dacŁtÓ* w w},'s*kaŚci:

2, Zarządzam dzialalnością gospodarczą lub jestem prz*dstawicielem pel*om*cnikiem taŁłej

daiaialngści {*ależy podać formę pratsrną i praedmi*t dłi*ł*l**ści}: ..,.,.__,,,,,

nie d§ryc;Y

- l+spólrii* z i**ył,niesobami

Z tego tytuł* osiągnąłemięłanr} w roku ubiegłym dachód w wysokcści: ...,.,"......

* Vll.
W spóikach handlowych {nazwa, siedziba spółkii: nie dotyczy

- jestem członkłsrĘ zaraądu {ad kiedy}: nie datyczy

- jestem członki*m rady n*dz*rczej {od kiedy}: ni* dotyczy

- jestem cztorłkiem kemisji rewizyjrrej {*d kiedy}: nie dotyczy

7tegotytułu osiągnąłem{ętam} w roku ubiegĘm dochód w wYsakośeil ._".,,......"

Vlll.
lnne dochody osiągane z iytułu łatrudnienia lub i*nej działałn*ści aarobkawej lub zajqĆ,

z pcdanierl kwot uzyskiwa*ycŁr l każdeg* tytułu:

54166 zl _ kwata z tytułu st*sunku prćcy w Szkole PodstaąarsliJej w Lubyczy §rólewskiej "..".....

234* zł - kwata e tytulu p*łni*ni* *b*wiąeków sp*i*cunych i cbyvłatgłskich rr §ada.ie

M i*jskiej w Lubyczy Królewskiej,,....,.....,,.,

BgCI eł * kwota z tytuiu stosunku pracy w Okręgowej Kamisji Egzaminacyjnej w Krakowie ,..,,.,"

lx.
§ktadniki mieni* ruchomegc g wartości powyżej 1* §S* złatyclr {w preypadku p*jardÓw

mechanłcznych należy podać markę, model i rok produkcji): ,"..,,,.,

§amoehód -Toyota Auris - ż§08 rok

4



x.
Zabow!ąaani* pienięine a wartości powyż*j 1* S*S zł*ty*h, w tym laciągnięte kr*dYtY

i pożyczki *rau ił,łalunki, na jakich zo*tały udeielon* iwobec kog*, w zr*'iązk* a j*kim

zdarze*ier*, w jakiej wysckgści}: nie dotycły .,,,"".",--,".,.

'i

powyższe ośł*iadęenie sktadarn świadanny{a}, iż na padstaułie art. 13§ § 1 §odek§* har*ąO

ra podanie niepraudy lub zatajenie prawdygrozi kara pozbawienia wolności.

Lubycza Królewska, 29 maja 2020 r.

{miejscowość, data}

il,*=,,$.*#=
{podpis}


