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,

dnia 09.04.2015r.

(miejscowość)

Uwaga:

do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia każ'dejz rubryk.
na|eży wpisaó ,,nie dotyczy'..
Jeżze|iposzczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania,

1. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest

2'
3' osoba

poszczególnych s.kładników majątkowych' dochodów
składająca oświadczenie obowiązana jest okreś|ićprzyna|eżność

zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego mafżeńską wspólnością majątkową'
za granicą.
4, oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i
pieniężne.
wierzyte|ności
również
obejmuje
majątkowym
stanie
o
oświadczenie
jawne, w części B zaśinformacje niejawne doĘczące adresu zamieszkania składającego
b. W części A oświadczenia zawańe sq informacje
oświadczenie oraz m iejsca położenia nieruchomości.
i

czĘsc A
Ja niżej podpisany(a), Łucja Maria MagdzJflE;J1YL?*'""

urodzony(a) 13.12.1964r'

w

oraz nazwisko rodowe)

Drezdenku

Zespół Szkoł Ponadgimnaz'ialnych w Drezdenku

[f;ł:.'J'?il,nienia,

stanowisko |ub funkcja)

poz. 1591 oraz
z przepisami ustawy z-dnja 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z2001 r' Nr z142,
24h tej ustawy
aft'
zgodnie
poz'
1806)'
214,
poz.'1271-i
Nr
po2.984,
Nr
153,
z2OoZr. Nr 23, poz. ZZO, nr 62, po2.558, Nr 113,
stanowiące mój majątek odrębny.

po zapoznaniu się

Iub
oświadczam,Źe posiadam wchodzące w skład małzeńskiej wspó|noŚci majątkowej

Zasoby pieniężne:

na kwotę: nie dotyczy

tytuł prawny: właŚcicieI
2. Mieszkanie o powiezchni: nie dotyczy.....'. m2, o wańości: nie dotyczy.'.
tytuł prawny: nie dotyczy...
3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: rolne "....'......

ź t"g'o tytuł' osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym przychÓd

i dochÓd w

powiezchnia 7,44

h........

wysokości:nie dotyczy

lnne nieruchomości:
powierzchnia: nie dotYczY.
o wartości: nie dotyczy...
tytuł prawny: nie dotyczy'..
il1.

1.

Posiadam udziały w spółkach handlowych

z

udziałem gminnych osób prawnych |ub przedsiębiorcÓw,

w których uczestniczą takie

nie dotyczy
tytutu osiągńąłem(ętam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
udziałów: nie dotyczy
Posiadam udziały w spóti<lcn hand|owych - ńa|ezy podaĆ liczbę i emitenta

z tego

Ztegotytułuosiągnąłem(ęłam)wrokuubiegłymdochódwwysokości:niedotyczy
tv.
L

prawnych |ub pzedsiębiorców, w których uczestniczą takie
Posiadam akcje w społkach hand|owych z udziałem gminnych osób

ż ieóo
2.

nie dotyczy
tytutu osiągnąłem(ęłim) w roku ubiegłym dochód w wysokoŚci:

podać |iczbę i emitenta akcji: nie dotyczy
Posiadam akcje w innvćń-"poti.uch handlo@ch - na|eży
wysokości:nie dotyczy
w
dochÓd
ubiegłym
w
roku
Zió; ifułu osiągnąłóm(ęłim)

V.

Nąbyłem(am) (nabył mój mażonek, z wyłączeniem mienia pzyna|eżnego do jego majątku odrębnego) od Skarbu Państwa, innej
państwowej osoby prawnej, jednostki samoządu terytoria|nego, ich związkÓw lub od komuna|nej osoby prawnej następujące mienie,
które pod|egało zbyciu w drodze pzetargu - na|ezy podac opis mienia i datę nabycia' od kogo: nie dotyczy

vt.
1. Prowadzę działa|nośćgospodarczą (należy podać formę prawną i przedmiot dziata|ności): nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym pzychód i dochód w wysokoŚci: nie dotyczy...

2' Zarządzam działa|noŚcią gospodarczą |ub jestem przedstawicie|em' pełnomocnikiem takiej działa|ności(na|ezy podac

formę

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

vil.

vilt.
lnne dochody osiągane z tytutu zatrudnienia lub innej działa|ności zarobkowej |ub zajęć, z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego
tytułu: zatrudnienia, kwota przychodu - 61 110,23 zł, dieta radnego _ 4757,00 zł, członek komisji egzaminacyjnej oKE - 1806,00 zt'
Starostwo Powiatowe Stzelce Kraj' - 11904,00 zt, Gimnazjum im. Ziemi Nadnoteckiej _ 2577,47 zt, FWioo _ 1151,00 zł,
DUTW _ 1134,00 zł.
tx.
Sktadniki mienia ruchomego o wartości powyzej 10.000 zł (w pzypadku pojazdów mechanicznych na|eży podać markę, model i rok

X.

Zobowiązania pienięzne o wańości powyzej 10.000 zł, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz warunki, na jakich zostały udzielone
(wobec kogo, w

prawdy grozi kara pozbawienia wo|ności'

apodstawiear1..233$1Kodeksukarnegozapodanienieprawdy|ubzatajenie

Kamiennik, 09.04.201 5r,
(miejscowość'data)

dry,
(podpis)

