oSwrlDczENrn MAJATKOWE

Czerwionka- Leszcryny

30.04.2014

(miejscowoSi)
Uwaga:
l'
2'
3'

45.
6.

Osobaskladaj4cao5wiadczenieobowi4zanajest do zgodnegoz prawd4,
starannego
i zupelnegowypelnieniaka2dejz rubrylc
Jeieli poszczegrflnerubryki nie znajduj4 w konkretnym przypadku
zastosowania,
naleiy wpisad"nie dot5rczy".
Osobaskladaj4caoSwiadczenie
obowi?zanajest okresli6prrynaleinoSdposzczeg6lnych
skladnik6w maj4tkorvych,dochod6w i zobowipzafido maj4tku odrgbnegoi
ma;air<u
objgtegomalZerfisk4
wsp6lnoSci4maj4tkow4.
o5wiadczeniemai4tkowedotyczy maiqtku w kraju i za granic4.
OSwiadczenie
maj4tkoweobejmuje rrfwniei wierzytelno5cipienigZne.
W czgSciA oSwiadczeniazawatr: ra informacje jawne, tn
B zaSinformacje
""gs.i
niejawne dotycz}ce adresu zamieszkania skladaj4cego o5wiadczenie
oraz miejsca
poloZenianieruchomo5ci.

cz4scA
Monika Beata Sobieska z domu Sawczuk

Ja,ru2ejpodpisany(a),

urodzony(a)

08.04.1974
r.
............
w

(imiona i nazwisko oraznanryisko rodowe)
Rvbniku

Przedszkole Nr 1 z Oddzialem Integracyjnym ,rPromyczek" w Czerwionce - Leszczynach
dyrektor pnedszkola

(miejscezatrudnienia,
stanowiskolub funkcja)
po zapoznaniusig z przepisarri ustawy z dnia 2l sierpnia 1997 r. o ograniczeniuprowadzenia
przezosobypelni4cefunkcjepubliczre (Dz. U. Nr 106,po2.679,z 1998
dzialalnoScigospodarczej
r. N r I l 3 , p o z.7 1 5i N r 1 6 2 ,p o z.1 1 2 6,z1999r .Nr 49,
poz.483,z2000
r .Nr 26, poz.306or az
z 2002r. Nr 1L3, poz.984 i Nr 214, poz. 1806) orazustawyz dnia8 marca1990r. o samorz4dzie
gminnym(Dz.U. 2200I r. Nr 142,poz.l59l orazz2002r. Nr23, po2.220,Nr 62, po2.558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. l27l i Nr 214, poz. 1806),zgodniez art. 24h tej ustawy
oSwiadczam,2eposiadamwchodz4cew skladmalZerlskiejwsp6lnodcimaj4tkowejlub stanowi4ce
m6j maj4tekodrgbny:
I.
Zasobypienig2ne:
- Srodkipienigzne zgromadzonew walucie polskiej:

nie dotyczy

nie dofycry

- paprerywartoSciowe:
..............
nakwotg:

.......nie dlotvczt

......nie dotyczy

n.

nie dotyczy

nie dotyczy

l. Dom o powierzchni:..........
.fr2, o wartoSci:

nie dotycry

gtul prawny:

2. Mieszkanieo powierzchni:.. nie dotycry. fr2, owartosci:
.. nie dotycry....tytul prawny:
nie dotyczy
3. Gospodarstwo
rolne:
nie dotyczy

nie dotycry

nie dotycry
rodzajgospodarstwa:
...............,
powierzchnia:
.........o wartoSci
:
rodzajzabudowy:
nie dotycry
frtul prawny:...............
nie dotyczy
ztego t5rtuluosi4gn4lem(elarn)
w roku ubieglym przych6didoch6dw wysokosci:..nie dotyczy...
4. InnenieruchomoSci:

o warto5ci:

..... nie dotvczv

t5rtulprawny:......................
nie dotyczy

ilI.
Posiadamudzialyw sp6lkachhandlowych- naleLypodadliczbgi emitentaudzial6w:
......niedotycry
udzialyte stanowi4pakietwigkszynrz r0%udzial6ww sp6lce:
......niedotyczy.
Ztegotytutuosi4gn4lem(Elam)wrokuubiegtymdoch6dwwysokosci:..................niedotycry.

ry.
Posiadamakcje w sp6lkachhandlowych- nalezypodadliczbg i emitentaakcji: ......
nie dotyczy.....

ir4

akcjete stanowi4pakiet
wigkszynrz l}%akcji w spolce:....
......nie dotycry

Z tegotJrtutuosi4gn4lem(Elam)
w roku ubiegtymdoch6dw wysokoSci:
............nie dotyczy.

Nabylem(am) (nabyl m6i matkonek,z wyl4czeniem
-mienia przynaleinegodo jego maj4tku
odrgbnego) od Skarbu Paristwa, innej
osouy prawnej, jednostek samorz4du
i;stwo*ei
terytorialnego,ich zvirqzk6wlub od komunalnej
osobyprawneinastEpujEce
,ii"oi", kt6re podlegalo
zbyciu w drodze przetargu - naleza poda6 opis "*i"nia
i datg nabyci4 od kogo:
. nie dotyc4y

l. ProwadzEdzialalno5dgospodarczf
@alezypodai fotmg prawnq i przedmiot dzialalnoSci):
....nie dotvczv
- osobiScie

nie dotvczv

- wsp6lniez innymiosobami..............nie
dotyczy
Ztego t5rtuluosi4gn4lem(Elam)
w roku ubiegtymprzych6di doch6dw wysokoSci:...niedotycry..
2- Zatz4dzam dzialalnoSci4gospodarcz4lub jestem przedstawicielempelnomocnikiemtakiej
dzialalno{ci(nale|y poda6formgprawnqi przedmiotdzialalnoSci):
........niedotyczy..
- osobiScie

... nie dotycry

- wsp6lniez innymi osobami

..............niedotycz,y

Ztego tlrtulu osi4gnqlem(Elam)
w roku ubieglymdoch6dw wysokoSci:.....nie dotyczy
VII.
l. W sp6lkachhandlorvych
(nazwa,sie&ibasp6lki):........niedotyczy
- jestem czlonkiem zarz1du(od kiedy):

fu,i

......nie dotyczy

- jestemczlonkiemlady nadzorczej
(odkiedy):.............nie
dotyczy.....
- jestemczlonkiemkomisji
rewizyjnej(odkiedy):.................nie
dotyczy.
Z tegob/hrtuosi4gn4lem(Elarn)
w roku ubieglymdoch6d w wysokosci:........nie
dotycry.....
2. W sp6ldzielniach:
,......nie
dotycry
- jestemczlonkiemzarz}du(od
kiedy):...............nie
dotvczv
- jestemczlonkiemrady nadzorczej3
(od kiedy):

..niedotycry

-.;estemczlonkiemkomisji rewizyjnej
(od kiedy):

nie dotycry

3. W fundacjach
prowadz4cychdzialalnoSd
gospodarcz4:
.............nie
dotvczv
- jestemczlonkiemzarz}du(odkiedy):
- jestemczlonkiemradynadzorczej
(od

........niedogczy

kiedy):............nie
dotycry

VIII.
Inne dochody osi4ganez $utuzatrudnienia lub
innej dzialalnoscizarobkowej lub zajg6,z
Umowa o pracA66 563,23zl._ majqtekodrgbny
podaniemkwot uzyskiwanychz kuizdego
t5rtutu:
umowa - zlecenie S 2lZr3S zL _ maj1tek odrgbny
(nie pozostajg w zwi4zku malzeriskim)

IX.
Skladniki mienia ruchomegoo wartosci powyzej
10.000 zrotych(mechanicznychprzypadku
pojazd6wmechanicznych
nalezypodai markg,modeli rok produkcji):
Renault Megane2005n ( 12 000,00zl.) _ wlasnoS6
(50% nabyto na podstawieumowy darowizny
w 2013r.)

x.
Zobowryzania
pienigzneo wartoscipowyZej10.000zlotych,w
tym zaci4gnigtekredyty i po2yczkt
oftLzwarunki' na jakich zostalyudzielone(wobec kogo,
w zwiqzkuz jah,rmzdarzeniem,w jakiej
wysokoSci):
nie dotycry

l*t

cz4scB

Powyzszeoswiadczenie
skladamswiadomy(
a), iz napodstawieart. 233 I Kodeksu
$
karnegoza
podanienieprawdylub zatajenieprawdy
grozi karapozbawienia
wolnosci.

Czervionka - Leszcryny,dn. 30. 04.
2014r.
(miejscowo56,data)

I Niewla$ciwe
skreSlii.

2
-.
- -Nre
dotyczydziaralnosci
wytw6rczejw rolnictwiew zakresie
produkcjiroSlinneji zwierzgcej,w foilie
i zakresie
gospodarstwa
rodzinnego.

t,{l

(podpis)

