
oSWIADCZENIE MAJATKOWE

@iry, kierownika jednostki
organizacyjnej gnirty, @jq€eg siorq

Krowiarki, dnia 4.05.2020 r.

Uwrgr:
l. Osob{ skladajtcs osniadczenie obowiqzana jest do zgodnego z prrwd{, starrotrego i

zupelnego iyypelnienia kardej z rubrylL
2, Jeieli poszczeg6lne rubryki nie znajduj{ l? konkretnym prrJpadku aslosowanir, oeleiy

wpisxt "Die dotyczy".
3. Osobe skladsj{c. oswiadczenie obowi{z.ana jest okre6li{ prrynalcinos{ poszcz€gdlnych

skladnik6* mej{tkow}ch, dochod6w i zobo*'i4zai do mrjltku odrQbnego i maj{tku
objetcgo malit isk4 Nsp6lnosci4 marqtkowq.

4. O.iwiadczenie majqtkowe dotycry mejqtku w kraju i za granicl.
5. OSwiadczenic m!j{lkowe ob€jmuje 16wniei wierrytelrosci pieniQZre.

6. W cz46ci A oiwiadczcnir ze\yarte s{ informscje jarvnc, w cz9sci B zas informacje niejawne
dotyczlce adresu zamieszkanis sklrdajqcego oSwiadczeni€ oraz mieisce poloicnia
nieruchomosci,

cz4sc A
Ja. nizej podpisany(a).

Alicja Jolanta Sitek,
(imiona i nazwisko oraz oazwisko rodowe)

urodzony(a) 20.11.1984r. w Raciborzu,

zatrudniona \y Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kro\ iarkach - dyrektor,

(miejsce zatrudnienia, strulowisko lub funkcja)

po zapoznaniu siQ z przepisa i usta'\\ry z drlia 2l sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzeria
dzialalnoici gospodarczej przez osoby pelni4ce f'unkcjc publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz.
1393) oraz ustawy z dnia 8 rnarca 1990 r. o samorzqdzic gminnym (Dz. U. z 201'1 t. poz.
1875), zgodnic z art. 24h tej ustawy o6wiadczam, 2e posiadam wchodz4ce w sklad
malzerlskiej \^'sp6lnosci majqtkowej lub stanowiqcc m6j majqtek odrqbny:

t.
Zasoby picnigzne:

- Srodki pienilrne zgromadzone w walucie polskiej: 73 300 zI

- Srodki pienig2ne zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy

papiery warlosciowe: nie dotlczy na kwotQ: ...........

II.

l. Dom o powiczchni: ........

dotyczy

2. Micszkanie o powicrzchni

dotyczy

3. Gospodarst\\,o rolne:

m2, o worto6ci t).tul prawly: nie

m2, o warto(ci tylul pmwny: nic



rodzaj gospodarstwa: ...............

o wa-rtosci: ................................

rodzaj zabudowy: ....-................

tytul prawny: nie dotyczy

Z tego lytulu osiqgn4lem(Qlarn )

4. Inne nieruchomo{ci:

powierzchnia: ..........................,

o wartosci:

tltul prawny: nie dotyczy

..,......,, powierzchnra: ........-.,..

w roku ubieglym przych6d i dochdd w ulsoko(ci: .

llI. Nic dotlczy

Posiadam udzialy w sp6lkach handlowych nalezy podai liczbg i emitcnta udzial6w

udziaty te stanowiq pakiet \-\igkszy niz 107o udzial6w rv sp6lce

IV. nie dotyczy

Posiadam akcje w spolkach handlowych nalezy poda6 liczbg i emjtenla akcji

akcje te slanowi4 pakicl. \\igkszy niz l0% akcji w sp6lce

Z tego t),rulu osiEgn4lem(Qlam) w roku ubiegly-m doch6d w wysokoici

V. nie dotyczy

Nabylem(am) (nabyl m6j mal2onek, z wyl4czeniem mienia przynale2nego dojego maj4tku

odrQbnego) od Skarbu Paistwa, inncj paistwowej osoby pra$rcj, jednostek samorz4du

1er),torialncgo, ich zwiqzkdw, komunalnej osoby praunej lub zwi4*u metropolitalnego

nastgpujilce mienie, kt6re podlcgalo zbyciu w drodze pzelargu nalezy podai opis mienia i

datE nabycia. od kogo:

Z lego tylulu osiqgn4lem(Qlam) w roku ubieglym doch6d w uTsokoici:



VI. nie dotyczy

l. Prowadzg dzialalnodi gospodarczq2 (nalezy podad formQ prawn4 i przedmiot dzialalnosci):

osobiScie

- wsp6lnie z innyni osobami

Z lego tylulu osi4gn4lem(qlam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokoSci:

2. Zanqdzam dzialalnosciq gospodarcz4 lub jestem przedstau'iciclem, pelnomocnikicm takiej

dzialalnosci (nalezy podaC formg prawn4 i przedmiot dzialalnoSci):

rvsp6lnie z innyni osobanri

VII. nie dotyczy
'1. W spolkach handlo\Tch (nazwa, siedziba spdlki):

Z tego tltulu osiqgn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci:

osobiScie



Z tego t),tulu osiqgnqlem(Qlam) w roku uhieglym doch6d w wysokosci:

jestem czlonkiem zarz4du (od kiedy):

-jestem czlonliem rady nadzorczej (od kiedy)

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy)

jcstem czlonkiem zarzqdu (od kiedy):

-jcstem czlonkiem rady hadzorczej3 (od kiedy)

jcslcrn czlonkiem komisii reu,iz nci (od kicdy):

Z tego tytulu osi4gnqlem(Qlam) w roku ubieglym dochr5d w wysokosci:

3. W fundacjach prowadzqcych dzialalnost gospodarcz4:

-jestem czlonkicm zarzqdu (od kiedy)

2. W sp6ldzieLoiach:



jestcm czlonkiem rad) nadzorczej (od kicdy):

-jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego l),tulu osi4gnElem(glam) w roku ubiegtym doch6d w wysokosci:

vII.
Inne dochody osiqgane z qtulu zatudnicnia lub innej dzialalnoSci zarobkowej lub zajgi, z

podaniem kwot uzyskiwanych z kazdego tltufu: stosulek pracy w ZSP w Krowi.rk.ch,

wedlug stanu na dzieit 31.12.2019r,t 69 36827 zl

Ix.
Skladniki mienia ruchomego o wartosci powyzej l0 000 ztotych (w przypadku pojazd6w

mechanicznych nale2y poda6 markg, model i rok produkcji): Opel Corsa, 2012r.

x.
Zobowiqzania pieniginc o wartosci pow),zej l0 000 zlotych, w lym zaciqgni€te kred,,ty i

pozyczki oraz warunki, najakich z.ostaly udzielone (wobec kogo, w zwiqzku zjakim

zdarzcniem, wjakiej wysokoaci): nie dotyczy

Po*y2sze oswiadczenie skladam Swiadomy(a), i2 na podstawie art. 233 g I Kodeksu kamego
za podanie nieprawdy
lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnoSci.

Kror+iarki,4.0s.2020.. &.rrU 8d
(miejscowosc. data)11lEdpis)

rNiewlasciwe skreJlid.

':Nie dotyczy dzialalDosci Uaw6rczej w rolnictwie w zakresie produkcji rodlinnej i zwier4cej, w formie
i zakesi€ gospodarstwa rodzinnego.
\ie dotyczy rad nadzorczych spoldzielni mieszkaniowlch.


