
IzEd Gminv Pieirowice Wk oSwrADczENrE MAJATKoWE

Pawl6w, dnia 29.04.2019r.
(/'l-iojscnwoid i ddla)

Uwaga:
'1. Osoba skladajqca o5wiadczenie zobowiqzana jest do zgodnego z ptawdq

starannego i zup6h6go wypetnienia ka2dej z rubM.
2. Je2eli poszczeg6lne rubMi nie znajduja w konkretnym pzypadku zastosowania,

nalezy wpisad 
"nie dotyczf.

3. Osoba sktadajeca oswiadczenie zobowiezana jest okresliC przynale2no$
poszczeg6lnych skladnik6w majetkowych, dochod6w i zobowieza6 do majqtku
odrQbnego i majatku obhtego maf2ehske wsp6lnosciq majqtkorq.

4. Oswiadczenie mai4ttowe dotyczy majau(u w kraju i za granicq.
5. Oswiadczenie maiqtkowo ob€jmuje r6wnis2 $,iezytelno6ci pienie2ne.
6. W czqsci A oswiadczenia zawarte sq informaqe jawn€, w czQsci B zas intormaqe

niejawne dotyczace adresu zamieszkania skhdajacego oswiadczenie oraz miejsca
polo2enia nieruchomosci.

czEsc A

Ja, ni2ej podpisany(a), Bernadeta Mada Popok, nazwlsko rodowo N ak
(imiooa i nazwisko qaz nazwkko to<lottrE)

urodzony(a) 2.07.1981 r. w Racibo.zu

Zosp6l Szkolno - Prredszkolny w Pawlowio , dyroktor
(mbjsc:o zalrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu siQ z pzepisami Uslawy z 21 sierynia 1997 r. o ogrcniczeniu prowadzenia
dzialalnoSci gospodarczej zez o&by petniqce funkcje publiczne (OzU nr 106, poz. 679,
z 1998 r. nr 1'13, Wz715 i nr 162, poz. 1126, z '1999 r. nr 49, poz. 483, z 2000 r. nr 26,

9oz. 306 oqz z 2002 r. nr 1 13, poz. 984 i nr 214, poz. '1806) oraz Ustawy z I marca 1990 t.
o samqzEdzie gminnym (OzU z 2001 r. nr 142, poz. 1591 otaz z 2OO2 t. ff 23, poz. 220,
nr 62, poz. 558, nr '113, poz. 984, n|153, poz. 1271 i 2'14. poz. 1806), zgodnie z art. 24h
tej ustawy oswiadczam, 2e posiadam wchodzqce w sklad mal2e^skiej wspdlnosci
maj4tkowej lub slanowiqcs m6j majAt€k odrebny:

I zg. ot,. zotg

lL.or. ..



t.

Zasoby pieniezne:

- Srodki pieniQ2ne zgromadzone w walucie polskiej

- Srodki pieniqzne zgrornadzone w walucie obcej: .......

- papiery wartosciowe na kwotQ......-i-i.... na kwotQ:

[.

'1. Dom o powbzchni: ..2/* m'?, o warlosci: ...............

q d prawny: .......

2. Mieszkani€ o powiezchni: .."1...m2, o wartoSci:

q t prawny ................

3. GospodaEtuo rolne:

-/'
rodzai gospodarstwa: ..............., powi€zchnia:

o wartoSci:

rodzaj zabudowy: .....

tytul prawny:

Z tego tytulu osiegndem(qlam) w roku ubiegtym przych6d i doch6d w wysokodci:

,oldq*1
4. lnne nieruchomosci:

powiezchnia: ......

o wartosci: ...........

tytul prawny: ........

(



Posiadam udziaty w spolkach handlowych - nale2y poda6 liczbe i emitenta udlal6w:

...-.

z t6go q du osiegnelem(elam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci:

..r::.........................

tv

Posiadam akcje w spolkach handlowych z udzialem gminnych os6b prawnych lub
przedsiebiorcow, w kt6rych uczestnicza takie osoby - nalezy poda6 liczbe i emitenla akcji:

akcje te stanowia pakiet wiQkszy niz 10% akqiw sp6lce

............,:::........

Z tego tytutu osiegnelem(qlam)w roku ubieglym doch6d w wysokosci:

Nabylem(am) (nabyl m6j malzonek, z wylAczeniem mienia przynaleznego do jego majatku
odrebnego) od Skarbu Paistwa, innej palrstwowej osoby prawnej, jednostek samorzadu
terytorialnego, ich zwiqzk6w lub od komunalnej osoby prawnej nastqpuj4ce mienie, kl6re
podlegalo zbyciu w drodze pzetargu - nalezy podac opis mienia i date nabycia, od kogo:

/!1-P^

1. ProwadzQ dzialalnosc
dzialalnosci):

- osobiScie

gos aC formQ prawne i przedmiot

- wsp6lnie z innymi osobami

t.

udzialy te stanowia pakiel wiQkszy niz l0o/o udzial6w w spotce:

--.

(



Z tego tylulu osiqgnqlem(Qlam)w roku ubiegtym przychod i doch6d w wysokosci

I\Nr-e.

2. Zatzqdzam dzialalnoscia gospodarczq lub jestem m pelnomocnikiem takiej
dzialalno6ci (naleiy podad tormQ prawne i pzedmiot dziatatnosci):

- wsp6lnie z innymi osobami

Z tego Mulu osiqgnqlem(elam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci

--,-.

v .

1. W spolkach handlowych (nazwa, siedziba spolki):

- jestem czlonkiem zazadu (od kiedy):

-...

- jestem czlonkiem rady nadzorczej(od ki6dy): ......

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy)

,.-

Z tego Mulu osiagnalem(etam) w roku ubiegtym doch6d w wysokosci:

2. W sp6ldzielniach:

- jestem czlonkiem zarzAdu (od kiedy): ................................r..............

-jestem czlonkiGm rady nadzorczej3 (od kiedy):.....

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ....

Z tego tytulu osiqgnqlem(Qlam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci

3. W fundacjach prowadzacych dzialalnosd gospodarcz4...................

/UN

- jestem czlonkiem zaeAdu (od kiedy):

- osobiScie

X



-jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kieOyl: ...............16!,.........
lv

Z tego q utu osiqgnalem(qlam) w roku ubi6g*ym docMd w wysokosci: .

dnW\

-.iestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): ..........

Ani'd v. r..tg, p.k,. tn t 9.,.

lnne dochody osiqgane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnosci zarobkowej lub zaiqe, z
podaniem kwot uzyskiwanych z ka2dego tytulu: 95870,47

Skladniki mienia ruchomego o wartosci powyzej 10.000 zlotych (w rok produkcji):

tx.

x.

Zobowiqzania pieniezne o wartosci powyiej 10.000 zlotych, w tym zaciagniqte kredyty
i pozyczki oraz warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwi4zku z jakim
zdazeniem, w jakiej wysokocci): .......

ft,,L dn

(miejscowoSi, dala)
?*eAv (podpi")

v t.



' utvaasciwe stre{iC.

2 Nie dotyczy dzialalnosci wytw6rczej w rolnictwi€ w zakresie produkcji ro6linnej i zwierzqcej, w formie
i zakresie gospodarstwa rodzinnego.

3 Nie dotyczy rad nadzorczych sp6ldzielni mieszkaniowych.


