oSwrADczENrE MAJATKoWE
wr6ita; zestQpey w6jtor sekreterze gminyr skarbnirre gminyr kierownika iednostki

orsanizacyinei qminy

+

Czervionka

-

Leszczyny

20.04.2017

dnia ................ r.
(miejscowo56)

Uwaga:

l.
2.
3.
4.
5.
6.

Osoba skladajQca o6wiadczenie obowiqzana jest do zgodnego z prawd4, starannego
i zupelnego nypelnienia katdej z rubryk
JeLek poszczeg6lne rubryki nie znajdujq w konkretnym przypadku zastosowania,
naleiy wpisad I'nie dotyczy".
Osoba skladajqca o6wiadczenie obowiqzrna jest okre6lid prrynaleinoS6 poszczeg6lnych
skladnik6w majqtkorvych, dochod6w i zobowiqzari do majqtku odrQbnego i maj4tku
obj gtego maliefske wsp6lno6ci4 majqtkow4.
O6wiadczenie majqtkowe dotycry majqtku w kraju i za granic4.
O6wiadczenie maj4tkowe obejmuje r6wnie2 wierzytelno6ci pienigine.
W czg5ci A oSwiadczenia zawarte s4 informacje jawne, w czgSci B za5 informacje
niejawne dotycz4ce adresu zamieszkania skladajqcego oSwiadczenie oraz miejsca
poloienia nieruchomoSci.

cz4scA
Ja,ni,ej

podpisany(a),

Monika Beata Sobieska z domu Sawczuk

i;;t"*;;;k;;;;trk#;;;j

Rybniku
08.04.1974 r.
.... w.................
Przedszkole Nr I z Oddzialem Integracyjnym ,rPromyczek" w Czerwionce
dyrektor przedszkola

urodzony(a)

-

Leszczynach

(miejsce zatnrdnienia, stanowisko lub frrnkcja)

&ia 2l

sierpnia 1997 r. o ogtaniczeniu prowadzenia
dzialalno6ci gospodarczej przez osoby pelni4ce funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz. 679, z 1998
r. Nr 113, poz.715 iNr 162, poz. 1126,21999r. Nr49,po2.483,22000 r.Nr26, poz.306oraz
z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz. 1806) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz4dzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806), zgodnie z art. 24h tej ustawy
oSwiadczam, 2e posiadam wchodzqce w sklad mal2efskiej wsp6lnoSci majqtkowej lub stanowi4ce
m6j maj4tek odrgbny:

po zapomaniu sig z przepisami ustawy z

L
Zasoby pienigi:ne:

nie dotyczy

- Srodki pienig2ne zgromadzone w walucie polskiej: ........................

N\

nie dotyczy
- Srodki pienig2ne zgromadzone w walucie obcej:

- papiery wartoSciowe:
na

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

kwotg:

nie dotyczy

nie dotyczy

dotyczy nie dotyczy
tytul prawny:
1. Dom o powierzchni: ........... m2, o wartoSci:

II.

nie

nie dotycry

2. Mieszkanie o powierzchni: .. nie dotyczy. m2, o warto6ci: .. nie dotyczy.... lrtul prawny: .... . .. . . .

nie dotyczy.......
3. Gospodarstwo rolne:

nie

dotyczy

nie

dotycry

nie dotYczY

rodzaj gospodarstwa: ..............., powierzchnia: ......... o warto6ci: ........................

rod"tj zabudowy: ........... nie dotyc2y............. tytul prawny:

nie dotyczy.......

Z tego tytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym przychfid i doch6d w wysoko{ci:.. nie dotycry...
4. Inne nieruchomo5ci:

powierzchnia:...
o

wartoSci:

t)'tul

prawny:

........... nie do1yc2y.....................

nie dotyczy.......

nie dotycry.......

III.
Posiadam udzialy w sp6lkach handlowych - nale2y poda6 liczbg

i emitenta udzial6w:

......nie dotyczy

fizialy

te stanowi4 pakiet wi gksry ruz

l0% udzial6w w spolce:

.... . .nie dotycry
Z tego tltutu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w tysoko6ci: .....'...... .... '.nie dotyczy....

IV.
Posiadam akcje w sp6lkach handlowych - nalezy podai liczbg

\N\

i emitenta akcji: ...... nie dotyczy'

''

'.

akcje te stanowi4 pakiet wigkszy niz 10o akcji w sp6lce:.... ......nie dotycry

Z tego

tlulu

osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: ...... ... ...nie dotycry

v.
Nabylem(am) (nabyl m6j mal2onek, z wylqczerrtem mienia przynaleznego do jego majqtku
odrgbnego) od Skarbu Panstwa innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorz4du
terytorialnego, ich zwi4zk6w lub od komunalnej osoby prawnej nastgpuj4ce mienie, kt6re podlegalo

:::1

: Y': Y:::: ::*:: :::'.l;',il#ir: : :::: :::'"* :: ll:

:

vI.

l.

Prowadzg dzialalno6i gospodarczq2 (nalezy podac formg prawn4

i przedmiot dzialalno ci):

nie dotyczy.....

- wsp6lnie z innymi osobami ..............nie dotyc2y.............

Z tego tltutu osi4grr4lem(glam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokoSci: ...nie dotyczy..

2. ZNzqdzan

dzialalno6ciq gospodarczq lub jestem przedstawicielem pelnomocnikiem takiej

dzialalno6ci (naleiry podad formg prawn4 i przedmiot dzialalno6ci): ........nie dotyc2y........................
-

osobi6cie

- wsp6lnie z innymi

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

osobami

......nie dotyczy

Z tego tltl:lu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokodci: .....nie dotyczy

VII.
W sp6lkach handlowych (nazw4 siedziba sp6lki): ........nie dotyc2y.............

1.

-

\'\

jestem czlonkiem zarz4du (od kiedy): ........................nie dotyczy

-jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): .............nie dotyc2y.............

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

Z tego t1'tulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokodci: ........nie dotyc2y...............

2. W sp6ldzielniach:

....nie dotyczy...

-j

-

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

jestem czlonkiem rady nadzorczej3 (od kiedy): ....................nie dotyczy

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

Z tego tytulu osi4gnqlem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: ........nie dotyczy

3. W fundacjach prowadz4cych dzialalno56 gospodarcz4: .............nie dotycry.........'...

-

jestem czlonkiem rady tadzorczej (od kiedy): ............nie dotyc2y.............

-

jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): .................nie dotyczy.............'..'

Z tego t1'tutu osi4gr4lem(glam) w roku ubieglym doch6d kazdego wysokoSci: ..nie dotyczy'..'......

vuL
Inne dochody osi4gane z

t5rtulu zatrudnienia lub

innej

dzialalnodci

zarobkowej lub

umowo o pracA 75 157,91 zl.
z podaniem kwot uzyskiwanych z kazdego tytulu:

-

zaj96,

maj4tek odrgbny

IX.
Skladniki mienia ruchomego o wartoSci powy2ej 10.000 zlotych (mechanicznych w przypadku
pojazd6w mechanicznych nalezy poda6 markg, model i rok produkcji):

Renault Megane 2005 r. - wlasnoSd

x.
Zobowiqzanta pieniezne o wartoSci polvyzej 10.000 zlotych, w tym zaci4gnigte kredyty

i

poiryczki

oraz warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z jaklm zdarzeniem, w jakiej
wysokoSci):

.nie dotyczy.....

c7&scB

usi---

Powyisze o$wiadczenie skladam Swiadomy(a), i2 na podstawie art.233 $

I

.

Kodeksu kamego za

podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolno5ci.

Czerwionka

- Leszeyng dn

20. 04.2017 n

.ltp,io.Ra,..
(miejscowo5d, data)

1

Niewla*:iwe skreSli6.
Nie dotyczy rlzialalno5ci wyhr6rczej w rolnictwie w zakresie
produkcji roSlinnej i zlrierzryej, w formie i zaknesie
gospodarstwa rdzinnego.
3
Nie dotycry md. nadzotczych sp6l&ielni mieszlaniowych2

eh,)^{e..

(podpis)

.

-.-

