
oSwlADeE tE MAJATxowE
Dyrektora ZSP w Pawlowie

?q.* ,r.t : , o"o ..J,-1uL.lrl,l,..
(friejscowolt)

UwaSa:
1. Oaoba sklad.ja.a oiwlado€nl€ obowlqana jegt do r8odnelo z prawd+ star.nneto lrupelne8o wypelnlenla

t.id€j : rubry*.
2. ,eieli posteeg6lne rubrykl nl€ Inarduiq w konketnym pnypadku zanosow.nh, nal.t rxpls:a:de!g@l.
3. Oroba slladajQca oJwladoenie obowieBn. ien ok.callt przynabinoJ4 potrczeSdlnych sktadnik6w

malltkowy.h, dochod6w I robowlqzart do m.iatku odrQbneto i majetku ohiQt€to mali€nsh wsp6lno&la
mahtkowq.

a. Oswiadcrenie m.jqtkow! dotycry maiqtku w kr.lu La granicQ.
5. Oswladczenle malqtkowe obejmuj€ r6wniei whrrytllnoa.l plenleine.
5. W czelci A olwladcrcnl. ,awate sa Informacie jawnq w creaci B zai informacj! nler.wne dotycqce adresu

Emlesrkanla rkladaiac€8o oJwiads€ni€ ora, ml.is.r polorenla nleru.homoad.

cz(SC A

Ja, niie, podpisany(a), Sernadeta Maria Pop€k zd. Nowak
(imEna I .a&ieto orar narwlslo rodore)

urodzony(a) 02.07.1981 w Raciborru
Ialrudniona w Zespole S.kolno - Przedszkolnym w Pawlowie na stanowisku dyrektora

lmieisce alrudiienia, nanow6lo lub fuikja)

po,apoznaniu sie 2 prrepisemi ustawy z dnia 21 si€rpnla 1997 r. o ogranicteniu prowadrenia dtialalnoJal

Sospodarczej pae! osoby pelniQce funkcje public2ne {Dz. U.2 2019 r. pou.2399) orar ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samoaqdrie gminnym (Dz. U. z 2019 r. po!. 506), ,Sodnie r art. 24h lej ustawy
o6wiadczam, ie posiadam wchod2Qce w sklad rnalie6gkiej wsp6lnoSci majQtkowej lub stanowiqce m6j
maiqrek odrebny:

t.
Zasoby pieniQine:

- Jrodkipienieine z8romadrone w walucie polskiej:

- irodkipienieine zBromadzone w walucie obcej:

- papiery wanolciowe

L3urt0

na kwotQ:



[.
1. Dom o powierrchni: ............,4:........
2. Mieszkanie o powierzchni: ......::....
3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj tospodarstwa: ..

o wartoJci: ...................
rodzai zabudowy:..........................

! ul prawny: ...................2a.:...........

... m'1, o wanok'it .,..,<l:...

.... m7, o wal(oaai ......r1:. . q ul prawny

,, powienchnla

/-
Z teto Mulu osiQtnelem(Qlam) w roku ubieglvm pnych6d ido.h6d w wysokoki:

4,Inne nieruchomoki
powierzahnia

tytul prawny:

l.
Posiadam udzialyw sp6lkach handlowy.h - nalety podaa liczbe iemitenta udrial6w:

udaiaty te stanowiq szy nii 10% udzial6w w

Z tego Mdu osiq8nQlem(elam) w roku ubie8tym doch6d w wysokofti: ....

tv.
Posiadam akcje w sp6llach handlowych - naleiy podat liczbe i emhenta akcji:

akcje te slanowie pakiet wiekszy nii 10% akcjiw sp6lce

Z te8o tl^ulu osiQ8nalem(qlam) w roku ubietlym doch6d w wysokoki: ...r.a-.

Nabytem(am) (nabyl m6j malionek, r wylqcreniem mienia pr2ynaleine8o do ieto majqtku odrQbneto)
od Skarbu Pa stwa, innej padstwowe.i osoby prawnej, jednostel samorlqdu terytorialnego, ich
2wh2kdw, komunalnej osoby prawnej lub zwiazku melropolitalneto nastepujqce mienie, h6re podlegalo

zbyciu w drodze prretargu - naleiy podaa opis mienia i datQ nabycia, od koto
,....,,,......,...,, r:::

\)

1. Prowadze dzialalnosa gospodarczqr (naleiy podaa formQ prawnq i Ezerlmiot diialalno3ci): :t::-

o wanoici:



- osobi(cie

-wsp6lnh z innymiosobami ...>-..-

Z teto tytulu osiagnQlem(elam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokoici: ............

(naleiy podat forme prawnQ i przedmiot drialalnoici): ..........

- o50biJcie

- wspdlnie z innymiosobami

v[.
1. W sp6lkach handlowych (nazwa, siedziba sp6lki): ........

- iestem c?lonkiem zarzQdu (od kiedyl: ........................

- iestem cztonkiem r.dy nad.orcuej (od kiedy): ...........
,...,,...,,....,.:::s.............

-jestem c?lonkiem komisii rewizyjnej {od kiedy)

Z teto Mulu osiQ8nalem(qlam) w roku ubiedym

2. W rp6ldzielniach:

-jestem czlonkiem zar.Qdu (od kiedy): ....

-jestem czlonkiem rady nadzorcuej3 (od kiedy)

-jestem czlonkiem kom isji rewizyjnej (od kaedy): ..

3. W fundacjach prowad2Qcych dzialalnosa SospodarczQ
..::__.............. .. ...........

- jestem .zlonkiem 2arzqdu {od kiedy): .....

-restem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

2. ZarzQdzam dzialalnoscia Bospodarc?Q lub jestem przedstawicielem, pelnomocnikiem takiej d2ialalno(ci

Z teto Mulu osiagnQlemkbm) w roku ubiegtym doch6d w wysoko3ci: .............:=

Z teSo t)ftulu osiQgnqtem(elam) w roku ubiettym doch6d w wysokoJci:

-jestem czlonkiem komisji rewizyjnei (od kiedy):



Z teSo tl/tulu osiQsnAlem(elam) w roku ubie8lym doch6d w wysokoki: ...

vu.
lnne dochody oslQ8ane r tytulu zatrudnienia lub.lnnej dziala-lno3ci uarobkowej lub rajet, z podaniem
kwot uryskiwanych r laidego tytulu: .....1.9.T....1.!.k..1...i.2...........

tx.
Skladniki mienia ruchomego o wartolci powyiej 10 000 zlorych (w przypadku pojard6s/ mechanic.nych
naleiy podaa marke, model irok produkcji). ......-.......

x,
ZobowlQzania pieniqrne o wa.tosci powyiej 10 0O0 zlotych, w tym zaciqtniete kredyty i poiyczkl oraz
warunki, na iakich zostaly udzielone (wobec koto, w lwiQzku zjakim zdarzeniem, w jakiej wysokolci): .....

.............t.............

Powyisre o{wiadcrenle skladam Swiadomy(a), ii na podnawle art.233 5 1 KodeksufLrnego zaldan;e nteprawdy
lub iatajenie prawdy grori kara pozbawienia wolno(ci

.....lRkSl r?5-.tth0r?**H a,n#


