oswrADCzENrE MAJATKOWE
w6jt&--*stQpey w6jta; sekretarza grriny; skarbnil<a gniny; kierownika iednostki
or€anizacyinei [minv

uzerwronka

Leszczyny
2v.u4.2U16
.............., dnia ................ r.
(miejscowoS6)

-

Uwaga:

l. Usoba

sliladaJ4ca oswtadczenre obowrezana Jest do zgodnego z prawdA, starannego
i zupelnego wypelnienia kaidej z rubryk
,,
Jeieli poszczeg6lne rubryki nie znajduj4 w konkretnym przypadku zastosowania,
naleZy wpisad "nie dot5rczy".
3. Osoba skladaj4ca o5wiadczenie obowi4zana jest okre5lid przynaleino66 poszczeg6lnych
skladnikriw maj4tkowych, dochodrfw i zobowiry,afi do maj4tku odrgbnego i maj4tku
obJ gtego mauensl(e wspolnosc4 maJail(owa.
4. OSwiadczenie maj4tkowe dotyczy maj4tku w kraju iza granic4.
t. oswiad czenie maj 4tkowe obej muj e r6wnie L wierzyteln os ci pienigine.
6. W czg5ci A oSwiadczenia zawarte s4 informacje jawne, w czgsci B za5 informacje
niejawne dotycz4ce adresu zamieszkania skladajecego oSwiadczenie oraz miejsca
polo2enia nieruchomoSci.

CZ4SC A

Monika Beata Sobieska z domu Sawczuk
J

a, nizej podpi sany(a),

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)
08.04.1974 n
Rybniku
............... w
yrzed,szKole Nr I z uaaztatem tntegracyJnym
,rrromyczeK" w Lzerwronce
dyrektor przedszkola

urodzony(a)

-

Leszczynacn

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu sig z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia
ozla{alnoscl gospooarczeJ przez osooy pe{nl4ce runKcJe puolczne
Q)2. u.1\r luo, poz. o t9, z t996
r. Nr 113, poz. 715 i Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 49, poz. 4g3, z 2000 r. Nr 26, poz. 306 oraz
z 2002 r. Nr 173, poz. 984 i Nr 214, poz. 1806) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz4dzie
gminnym (Dz. U z2O0l r. Nr 142, poz. l59l oraz 22002 r. Nr 23, poz.22O, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. lzTl Nr 214, poz. lg06), zgodnie art. z4h Gj ustawy
oSwiadczam, ze posiadam wchodz4cew sHadmalzeriskiej wsp6lnosci maj4tkowej lub stanowi4cl
moJ maj4teK oorgDny:

i

z

L
Zasoby

pienigzne:

- Srodki pienigzne zgromadzone w walucie polskiej:

h\

nie dotyczy

nie dotyczy
- Srodki pienigzne zgromadzone w walucie obcej:

- papiery wartoSciowe:
na

kwotg:

................

..... nie

dotycry

...... nie dotyczy

II.

dotycry nie dotyczy
nie dotyczy
l. Dom o powierzchni. .......... .fr2, owartoSci: tytul prawny: ..............
nie

Z.lvfieszkanie o powierzchni... nie dotyczy.ffiZ, o wartoSci. .. nie dotycry....tqlprawny:
nie dotyczy
3. Gospodarstwo rolne:

nie

dotyczy

rodzalgospodarstwa: ...............,
rodzaj

zabudowy:

nie

nie

dotyczy

powerzchnla:

dotyczy

nie dotyczy

o wartoScr:

tytul prawny. ............... nie dotyczy

Ztego tytufu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym przychod i dochod w wysoko6ci:.. nie dotycry...
4. Inne nieruchomoSci.

powrerzchnla:..............
o

warto6ci:

........ nie dotyczy.....

..... nie dotyczy

tytut prawny. ...................... nie dotyczy

III.
Postadam udzraly
.

w spotkach handlowych - nale?y podac lrczbg I emltenta udzralow:

.. ... nie dotyczy

udzialy te stanowi4 pakiet wigkszy

nil llYo udzialow w spolce:

... ... nie dotyczy.

Ltego tytutu ost4gn4tem(elam) w roku ubregtym dochod w wysokoScl: ............ ......nie dotyczy..

rv.
Postadam akcle

\N'\

w spotkach handlowych - nale2y porlac bczbg I emltenta akclr: ...... nle dotyczy.....

akcje te stanowi4 pakiet wigkszy

z t-ego tryt,-,,fu

osr4gnaJem(Ela,m)

niz l}oh akcji w spolce:.... ......nie dotyczy

w roh-r r-rbiegtym doch6d w wysok-o(ci. . .

.

.nie dotycry

v.
Nalrylem(am) (nabSrl mirj malzonek, z wyl4czenie.m mienia pr4tnaleztego do ,iego maj4tku
odrgbnego) od Skarbu Pat'rstwa, innej pafrstwowej osoby prawnej, jednostek samorz4du
terytorialnego, ich zwiqzk6w lub od komunalnej osoby prawnej nastgpuj4ce mienie, ktore podlegalo

'o':::

* o:"0::

:"'l'lll _ "11':] ::0"u.ft'["ffi]i' I

o": "lo1:': u::"
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vI.

l.

Prowadzg dzialalnoS6 gospodarcz{ (naleZy poda6 formg prawng

i

przedmiot dzialalnoSci).

........ nie dotyczy.

-

osobiScie

nie dotyczy

- wsp6lnie z innymi osobami ..............nie dotyczy

Ztego tytutu osi4gn4lem(eta-) w roku ubieglym przychod i doch6d w wysoko6ci: ...nie dotyczy..

2.

Zarz4dzam dzialalno6ci4 gospodarcz4 lub jestem przedstawicielem pelnomocnikiem takiej

dzialalno6ci (nalely poda6 formg prawn4 i przedmiot dzialalno6ci): ........nie dotyczy.....

- osohi(cie

- wsp6lnie z innymi

7

teo_o

nie' dotvezw
-J
- J
"

osobami

..............nie dotyczy

tvtrrhr
4siaon2-fgtn-{ela_m)
w roh, rrfuieolvm dnr:hod rv
'J---'
.l-- u.,vsoko(ci
-'-co'-a'

vII.
l. W spotkach handlowych (nazwa, siedziba spolki). ........nie dotyczy
- jestem

\,\

czlonkiem zarz4du (od

kiedy).

......nie dotyczy

.

nie dnfvczw
----JJ

---.----..----.-.

-

jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): .............nie dotyczy.....................

-

jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): .................nie dotyczy ....
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2. W spoldzielniach:

.............nie dotyczy

-

jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy): ...............nie dotyczy.........

-jestemczronkie^,"0r,;;:;;;;;,,

:;r;;;

-jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ..................nie dotyc2y.............

,;;;;;;,';;,;;;;;;.,b.;;;;;;;

;;;;;*

3. W fundacjach prowadz4cych dzialalno66 gospo darcz4:. .............nie dotyczy.........

- jestem

czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): ............nie dotyczy.... ..

.

. .....

;;.;--;;';;;"*-";;;;",,;.......'''........;;;;;;
Z tego tytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubiegtym doch6d kazdego wysokosci: ..nie dotyczy..........

;
Inne dochody

osi4gane

z tytulu

innej

zatrudnienia lub

dzialalnodci

zarobkowej lub

umowa o pracQ 65 655,19 zI.

-

zaj96,

maj4tek odrgbny

z podaniem kwot uzyskiwanych z kazdego tytufu:

uttowa

-

zlercrrie 4 264,65 zl.

-

maj4ick odrgbly

(nie pozostajg w zwi4zku malieriskim)

N\

tx.
Skladniki mienia ruchomego o warto6ci powyzej 10.000 zlotych (mechanicznych

w

przypadku

Zobowiqzania pienigzne o wartoSci powy2ej 10.000 zlotych, w tym zaciqgnigte kredyty

i polyczki

pojazdow mechanicznych nalezy poda6 markg, model i rok produkcji): .....

Renault Megane 2005 r. - wlasno56

x.
oraz warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwi4zku z jakim zdarzeniem, w jakiej
wysokoSci):

nie dotyczy.

Nq

czr,,Sf

s

Powy2sze oSwiadczenie skladam Swiadomy(a),

i

na podstawie art. 233 $ 1 Kodeksu karnego za

podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy gr ozi kara pozbawienia wolnoSci.

Czervionka

-

Leszczyny, dn. 29.04.2016 n

ilpt-aa ffi,os6,

(miejscowo66, data)

1

(podpis)

Niewla.Sciwe skre6li6.

2

Nie dotycry dzialalnoSci wytw6rczej w rolnictwie w zakresie
produkcji ro5linnej i zuti,erzgcej, w formie i zakresie
gospodarstwa rodzinnego.
3
Nie doty"ry r ad, nadzor czych spotdzielni mieszkaniowych.
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