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radnego gminY
Kamiennik , dnia 17.09.2014r.
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Uwaga:
1' osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą starannego i zupetnego wypełnienia kdzdejz rubryk. J
2' JeŻe|i poszczegó|ne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, na|eżzy wpisaÓ ,,nie dotyczy''.
,:,':*J;

3. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określićprzyna|eżnośćposzczegó|nych składników majątkowych, dochodów

zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego matżeńską wspó|nością majątkową.
cświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą.
oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzyte|ności pieniężne.
W części A oświadczenia zawańe są informacje jawne, w częściB zaśinformacje niejawne doĘczące adresu zamieszkania składającego
oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości'
i
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czĘścA
Ja niżej podpisany(a), Łucja Maria Magdzi1|"';J1YL?*'..
urodzony(a) 13"12.1964r.
Z.espÓł Szkoł Ponad
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oraz nazwisko rodowe)

Drezdenku

nazja nych w Drezden ku' na uczycie
I

I

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

pC zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r' o samorządzie gminnym (Dz. U' z2001 r' Nr 142, poz. 1591 oraz"
poz. 1806), zgodnie z arL. 24h l.ej ustawy
z- ?:002 r. Nr 23, poz. 220, nr 62, poz.5Sg, lrlr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214,
mój majątek odrębny:
lub
stanowiqce
majątkowej
wspÓ|noŚci
małżeńskiej
posiadam
w
skład
wchodzące
Że
oŚu,.iadczam,

t.

Zasoby pienięŹne:

'_

Środki pienięzne zgromadzone w waIucie obcej: nie dotyczy
papiery wańoŚciowe: nie dotyczy
na kwotę: nie dotyczy
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tytut prawny: nie dotYczY...
Gosoodarstwo rolne:

Z tego tytułu osiqgnqtem(ęłam) w roku ubiegłym przychod i dochód w wysokoŚci: nie dotyczy
Inne nieruchomości:
tytuł prawny: nie dotyczy...
ilt.
1.

Posiadam udziaływ spółkach hand|owych zudziałem gminnych osób prawnych |ub przedsiębiorcow, w ktÓrych uczestniczątakie

Z tego tytułu osiągnąłem(ętam) w roku ubiegłym dochÓd w wysokoŚci: nie dotyczy
udział1iw ipÓł*ich hand|owych - na|eży podaĆ |iczbę i emitenta udziałow; nie dotyczy...
'pÓsńd;m
,Ztego
tytułu osiągnqłem(ęłam) w roku ubiegłym dochod w wysokoŚci: n|e dotyczy

lv.
1.

.Posiadam akcje w społkach handlowych

z

udziałem gminnych osÓb prawnych Iub pzedsiębiorcow' w których uczestniczą takie

' f tógo tytułu osiągnątem(ęłam) w roku ubiegłym dochod w wysokości: nie dotyczy
z. ]posńojm akcje w innych ipołkach hand|owych . na|eŻy podaĆ |iczbę i emitenta akcji: nie dotyczy.........
.Z

tego tytułu osiągnąłem(ęłam) W roku ubiegłym dochod w wysokoŚci: nie dotyczy

V.

od Skarbu Państwa, innej
jego majątku
Nabyłem(am) (nabył moj mażonek, z wyłączeniem mienia przyna|eznego do
.odrębnego)
prawnej
następujące mienie,
osoby
komuna|nej
Iub
od
jednostki
terytoria|nego,.ich.zwiążków
samorządu
państwowej osoby prawnej,
nie
dotyczy
i
ltore pootegało zńyciu w diodze przetargu - należy póoaÓ opis mienia i datę nabycia, od kogo:

vl.

nie dotyczy
1. Prowadzę działa|nośćgospodarczą (na|ezy podać formę prawną i przedmiot działa|ności):
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegtym przychod i dochód w wysokości: nie dotyczy..'

(należy podac formę
2. Zarządzam działa|nościągospodarczą luo jesiern przedstawicie|em, pełnomocnikiem takiej działalności

-

osobiście

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochod w wysokoŚci: nie dotyczy

vil.

*

jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy

Z tegoiytutu

vilr.

z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego
|nne dochody osiqgane z tytułu zatrudnienia |ub innej działa|noŚci zarobkowej |ub zajęc,
_
egzaminacyjnej oKE - 1806'00 zł'
komisji
_
członek
zł'
2644
radnego
zł,
dieta
47976,08
tytułu: zatrudnienia, kwota przychodu
_
zł.
DUTW - 756,00 zł.
2577,47
Starostwo Powiatowe Strze|ce kraj. - 4464,oO zł' Gimnazjum im. Ziemi Nadnoteckiej

tx.

na|eży podac markę, model irok
Składniki mienia ruchomego o wartości powyzej 1o.ooo zł (w przypadku pojazdow mechanicznych

produkcji):ToYoTA YARIS 2004r.i2011r.

- wspołwłaścicie|'.....'..........

X.

warunki, na jakich zostały udzte|one
Zobowiązaniapienięzne o wartości powyżej 1o.ooo zł, wtym zaciągnięte kredyty ipoŻyczki oraz

PowyŻsze oŚwiadczenie składam świadomy(a)' iż na podstawie ań.233
prawdy grozi kara pozbawienia wolności.

Kamiennik,

17

.09.201 4r

(miejscowośc' data)

s 1 Kodeksu

karnego za podanie nieprawdy Iub zatajenie
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