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ry6ita, ullQpcy w6it , rckrolaza gminy, lkarbnik! gminy, kierownikr idnctki oEanizacyin€j
gniny, oooby zarr4dzajrcei i cdonla organu zanedrdqcogo gmlnnE 6oba prarynq ordz otoby

wydaj4cej docylie admiriitrecyjne v{ imieniu rvoib'

Racib6n, dnia 23,04.2019 r.

UYiEoa:
t. Oaoba akhdahca o&rladarE L otot'viqarna J..t do zlodnalo r prarNd{, atannnogo I :uDahago tr.yp.lnLnla

kdd.l z rub.ylc
2. Jr{.il poa.c{golna rubryIi nia gr{dui{ w koik.tnym pnyp.dku .$toaoftnh, naldy wDb.t

'nL thvczY",
3. Oaoba ald.d.l$. oawiedcz.ni. obowill.o. j.rt otraalla patynaL&oa6 poata..gdlnych tl4.dn[drv

m.ldorych, dodtod6r, I zobowi+.6 do m.hBu odr?bo.gp I m.L!o obl${o tn Ee6.h Bp6hoaclq
m.jttowt

1. O.ti.dcz..tL m{{tok doay.ry mrjifiu w knlo i r. g..rhl.
5. Oarr..rc.dbm.hU(onob.Xn{jodrnldrlc.ryunoaclphnhti..
6. lt aafaol A oawLdazqtL a*rt at htornaqa Jrwrr, r a4kl B ta3 lt ofil.cl niai.wrl. l,dyczl9a adr60

rrtlLartanb albdrJ$alE oavradaz.ni. onz mhitca polocdlh nLrudomoad.

czESC A

Ja, nirei podprsan(a), Arreda g6niek (Dziu a).;io* 
in",,,s*o orar ne*!*orodo*)

urodzofly(a) 1 marca 1956 r. ,rc Wrodawiu

Dyrektor Zespolu SzkolncPrzedszkolnego w Samborowicach

(mieisce ze hrdni€nia, slamwislo lub funkcja)

po zeporn iu s? z p.l€pilafli uslrwy z drG 21 si€lllia 1997 r o ograrcz€mu prowd2€nia dzbhlno&, go3podarcz.j prz€z Gob, pehiqce

Ilrki. Frui(5o (0e. u. Nr 106, por.679, r 1ES r. t],113, po..715 iNt 18r, poz. 1126, z 19S I. ilr aC, poz.483 z 2m r. & 28, ror.36
o.az r 2002 r. Nr 113. poz.984 iNr 214, po.18m)o.az ustayy. dnb 5 c?erHe lS08 L o sanorzdzio toFwadzt{a (}, U.zA01r Nr 142

poz 1590 o-az r 2m2 r. l,t E, poz. 220, Nr 62, poz 558, M 153, poz. 1271 i ft 211 po. i8(tr), 48d1. z art 27c bj uda/y o*'Edczrn
to pcladin wcho&4e * stE m&'t*ii qtlno&i malqtor€j !b lla1orif. m6l m:i+* odrebr,ry:

t.
Zaooby pioniq2no:

- SrDdki pi€niehe zorornadzooe w'r/alucie pobkq: 40 tFiQcy dotych
- Srodki pieniQhe zgromadzone w ,ralucie obcei :nie dotytrzy

- pspi8ry rvedodclov,e: nie dotytzy,
na krrctQ:

[.
'1, Dom o powiezchni: 80m2, owartosci; .188 tys. zl. tytul prawny: u/spotudasnoSC

Akt notarialny Nr 3938/20'10

2. Mieszkanie o porviezchni: nie dotyczy, o warloicii nie do$Ezy tytt, pravrny: nie dolyczy

3. Gospodarstvo rolne;

rodzai oospodarstwa: rclne, powierzchniai 25 ha

o lranodci: 350 tys
rodzaj zabudowy: nh dotyczy
tytu| prawny:'r6p6hiasncd
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Z lego tytulu osiqgnqlem(Qtam) w roku ubieglym pr4chOd i dochod w wyso*o6ci: nie uzyskalam
4. lnne nieruchomogcii

powierzchnia: nie dotyczy
o warto6ci; nie dotyczy

tytul pra'xny: nie dotyczy

t.

Posiadam udzialy w sp6lkach handlowych - naleZy podaC liczbQ i emitenta udzial6w:

nie posiadam

udzialy te stano,,ria pakiel wiQkszy ni2 1 0% udzialow w s$he:
nie dotyczy
Z tego tytutu 6iqgn4lem(elam) w roku ubieglym dochod w wysokosci: nie dotyczy

tv.
P6iadam akcje w spolkach handkMych - naleiy poda6 liczbQ i emitenta akcjil
nie posiadam

akcje le shnowiq pakiet wiQkszy ni2 l0% akcli w spclce:
nie dotyczy
Z tego tytutu Giqgnqlem(elam) w roku ubieglym dochod w wysokosci: nie dotyczy

Nabylem(am) (nabr moj malionek, z wyqczeniem mienia pzynaleinego do jego maj4tku odrgbnego) 0d

Skarbu Paist',va, inn€j parist\^ouej o6oby pra,r/nej, jednostek samorz4du terytodalne{o, ich zwiqlk6w lub

od komuoalnei osoby $av le, nstepuiqce mienie, ktre podlegalo zbycru w drodze pzetargu - naleiy
podac opis mienia i dalQ nabycia, od kogo, nie dotyczy

vr.
1. Prowadz9 fialalnosc gospodarczqr (nale2y podaa forme prawnq I pzedmiot dzialalno$ci): niB dotyczy

- osobiscie - nie
. wsFlnie z innymi osobami - nie

Z tego tytulu ciqgn+m(qhm) w roku ubieglym przych6d i docMd w wysokoscl: nie dotyczy.

2. Zatzdzan dzi*aln&ciqgoGpodarczq lub restem przedstawicielem, pelnomocnikiem takiej dzialalnodci
(nale2y podac forme prawnq i pzedmiol dzialalno&i: nie dotyczy
- osobikie : nie dotyezy
- wsFlnie z innymiosobami : nie dotyc4
Z tego Mulu ciqgndem(ehm) w roku ubieglym dochod w wysokodci: nie dotyczy

vlt.
1. W sMach handlovi,ych (nazwa, siedziba sp6lki)i nie dotyczy

- jestem czlonkiem zaEqdu (od kiedy): nie dotyczy
- iestem czlonkiem rady nadzorczej (od ki€dy): nie dotyczy
- jestem czlonkiem komisji rewizyjnei (od kiedy): nie dotyczy

Z tego Mulu ciqgndem(elam) w roku ubiegtym dochdd w wysokosci: nie dotyczy

2. W spoUlelniach nie dotyczy
- jestem czlonkiem zazqdu (od kiedy):nie dotyczy..
- jestem czlonkiem rady nadzorczej3 (od kiedy): nie dotyczy
- jestem czlonkiem komisji rowizyjnej (od kiedy): nie dotyczy

Z Ego tytul! osiqgnElem(ehm) w roku ubieglym dochod w wysokosci: nie dotyEzy
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3. W tundacjach prowadzqcych dziahlnost gospodarcza:

nie dotyczy .

- jeslem czlonkiem zaEqdu (od kiedy): nie dotyczy
- jestem czlonkiem rady nadzorczei (od kiedy): nie dotyczy
- jestem czlonkiem komisji retvizyjnej (od kiedy): nie dotyczy

Z t6go tytulu osiqgnqlem{QlEm) w roku ubiegtym doch6d w wysokoscir nie dotyczy

vu.
lnne dochody osiqgane z tlufu zatrudnienia lub innej dziablnoici zarcbkorr€j tub zaj$, z podaniem hrot
uryskiwanych z kazdego tytulu: nale2noid ze stosunku Facy - 73 863,08 zl .

- z Mulu emerytury - 49 227 ,32 zl
- dralalnoici wykonywtsnej osobi6cie o kt6r€j mowa w art. 13 ustawy - 493,5'l zl

tx.
Skladniki mienh ruchomego o ltartosci powy2ej 10.0@ zlotych (w pzypadku pojazdorv mechanicznych
nale2y poda6 mark9, model i rok produkcji ) : samochod osobowy VW POLO 2005 r.

x.
Zobowiqzania pienieino o wa(oaci powyrej 10.000 zlolych, w tym zaci{qni?te kredyty i poryczkj oraz
warunki, na jakich zostaly udzielone (trobec kogo, 1l/ zwiq.zku z jakim zdazeniem, w jakiej wysokosci):
kredyt hipoteczny w kwocie 75 tysiecy zlotych Benk Slqski S.A. zaciagniQty na zakup nieruchomosci
14.10.2010t.

c,{.q oe.dc . ..$.\alh'eti,

?NiedoqE!d2bbho{ri*@orejf,rchiclrief,!*rosieprcdutiriros,innejI i6zl.el, * tu rile izak€lie gcpod6Gi{a rcd:hnego.
tr Nis d.rlqy r*l rtd.o.aFlr spatjziehi *B*a**ydr.
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Racibdrz dnia 23.04.2019 r
(miejscowoSt, data) (podpis)


