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Kamiennik , dnia 19 12 2414r.
(miejscowość)

2. Jeżeli poszczegó|ne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zaśosowania, nale.źy wpisać ''nie dotyczy"-
3. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest okreś|ić przyna|eżność poszczegó|nych składników nnjątkowych, dochodów

i zobowiązań do maiątku odrębnego i rnaiątku obięlego rnałżeńsĘ wspótnoś(Ą rnaiątkową'
4. oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju iza granicą.
5' oświadczenie o stanie rrnjątkowym obejmuje również wierz1rte|ności pieniężne.
6. W części A oświadczenia zawańe są informacle jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu zamieszkania składającego

oświadczenie oraz mĘsca połoźenia nieruchomości.

czĘsc A

Ja niŻe|podp|sany(a), Łucja Maria Magdzi1[łj1Y5*.*. 
oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) 13.12.1964r. w Drezdenku

Zespół Szkół Ponadgimnazja|nych w Drezdenku, nauczycie|
(m'lejsce zatrudnienia, śanowisko |ub funkcja)

po zapoznaniu się z pzepisami ustawy z dnia 8 marca ,t990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z2oo1 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 ań. 24h te1 ustawy
oŚwiadczam, Źe posiadam wchodzące w sktad mażeńskiej wspó|noŚci majątkowej |ub stanowiące mój majqtek odrębny:

t.

Zasoby pienięine:
_ środki pienięine zgromadzone w
_ środki pienięŻne zgromadzone w
_ papiery wańoŚciowe: nie dotyczy

na kwotę: nie dotyczy..

walucie polskiej. nie dotyczy
*"1"":: 

:::"1 :::0""*l

lt.
1.

az. Mieszkanie o powiezchn

Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa. ro1ne............ , powiezchnia'. 7,44h

Z tego tytułu osiqgnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm przychód i dochÓd w wysokoŚci: nie dotyczy..'
Inne nieruchomoŚci:

Posiadam udziały w społkach handlowych z udziałem gminnych osÓb prawnych |ub przedsiębiorców, w których uczestniczą takie

udziały te stanowią pakiet większy niŻ 10 % udziałÓw w spÓłce: nie dotyczy...

l. tego tytufu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegtym dochód w wysokości' nie dotyczy
?osiadam udziaĘ w spółkach handlowych - na|ezy podać |iczbę i emitenta udziałów: nie dotyczy. ' .

Z tego tytułu osiqgnąłem(ęłam)w roku ubiegłym dochÓd w wysokości: nie dotyczy

Posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorcÓw, w Kórych uczestniczą takie

akcje te stanowią pakiet większy niŻ 1a o/o akc]i w społce: nie dotyczy' '.
Z tego tytułu osiągnąłemięłam)w roku ubiegĘm dochÓd w wysokości- nie dotyczy ....

2. Posiadam akcje w innych społkach hand|owych - na|ezy podać |iczbę i emitenta akcji
Ztego tytu,łu osiqgną'tem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości. nie dotyczy ...-

ilt.
1.

lv.
1

z.

nie dotyczy. .
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vt.
,l . Prowadzę dzia,lalnośĆ gospodarczą (na|eŻy podaĆ formę prawnq i przedmiot działalności). nie dotyczy

_ osobiście, nie dotyczy

prawnq i pzedmiot działa|noŚci). nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnq.tem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochÓd w wysokości. nie dotyczy .

z.zaiąaźam aziaiitnósaą.gospodarczą luo lestem przedstawicie|em, pełnomocnikiem takiej działalności (na|ezy podać formę

_ osobiŚcie

Z tego tytułu osiqgnq.lem{ęłam) w róku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

vil.
WspÓłkachhandlowych(nazwa,siedzibaspółki).

_ jestem członkiem zarzqdu (od kiedy): nie dotyczy

- jestem cfonkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy " "
- ,jestem członkiem komisji rewizyjne,l (od kiedy): nie dotyczy.-...

Z tego tytułu osiqgnqłem(ęfam) w roku ubiegłym dochÓd w wysokoŚci nie dotyczy

vlil.
Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnięnia Iub innej działa|ności zarobkowej Iub zajęć, z Podaniem kwot uzyskiwanych z kazdego

tytuiu: zatruónienii] kwota przychodu - 55391,44 zł, dieta radnego _ 3773 zł, członek komisji egzaminacyjnej oKE _ 1806,00 zł'

śtarostwo Powiatowe Strzelce kraj. _ 8928'00 z.ł, Gimnazjum im. Ziemi Nadnoteckiej _2577,47 zł, DUTW - 756,00 zł.

tx.

Sk,ladniki mienia ruchomego o wańoŚci powyzej 10.000 zł (w przypadku pojazdów mechanicznych na|eiy podać markę, model i rok

X.
Zobowiązania pienięŹne o wańości pov{yŻe) 10.000 z.ł, w tym zaciqgnięte kredyty i

(wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokoŚci): nie dotyczy-'-..-..

roYvyzsze oświadczenie sk'ladam świadomy(a), iŻ na podstawie
prawdy grozi Kara pozbawienia wo|ności.

poŻyczki oraz Warunki. na jakich zostały udzie|one

art. 233 $ 1 Kodeksu karnego za podanie nieprawdy lub zatajenie

Kamiennik, 18j22014r
{miEswość, data)

,J L,II,
(podpis)

l/€.{ L


