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Kamiennik , dnia 19.04.2017r.

&ttpllit.,

(miejscowośó)

Uwaga:

1. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest

2'

3.

do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia każzdejz rubryk.

Jeże|iposzczegó|nerubryki nieznajdująwkonkretnymprzypadkuzastosowania,na|eżywpisać''niedotyczy''.
osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określićprzyna|eżnośćposzczegó|nych składników majątkowych, dochodów

i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńskąwspó|nością majątkową.
4. oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą.
5. oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzyte|ności pieniężne.
6. W części A oświadczenia zawańe są informacje jawne, w częściB zaśinformacje niejawne doĘczące adresu zamieszkania składającego
oświadczen ie oraz m iejsca potożenia n ieruchomości.

czĘsc A
Ja nizej podpisany(a), Łucja Maria Magdziarz,Ku|a

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) 13.12.1964r.

w

Drezdenku

Zespoł Szkoł Ponadgimnazja|nych W Drezdenku, nauczycie|

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

pozapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz' U. z2001 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 tą ustawy
ośWiadczam, że posiadam wchodzące w skład małzeńskiej Wspó|ności majątkowej Iub stanowiące mÓj majątek odrębny'

L

Zasoby pieniężne:
_.środkipienięzne zgromadzone w wa|ucie po|skiej: nie dotyczy
_ 'środki pienięzne zgromadzone w wa|ucie obcej: nie dotyczy
_. papiery Wańościowe: nie dotyczy
ll.
1.

2.

Dom o powierzchni: 1 0O,OO m2, .......................
tytuł prawny: właścicie|....................................:

Mieszkanie o powierzchni: nie dotyczy .....-.m' , o wartoŚci: nie dotyczy...

3. Gosoodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa:

ro1ne.............

,

powierzchnia: 7,44

h

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

4' Inne nieruchomoŚci:

ilt.
1.

2'

Posiadam udziały w społkach hand|owych z udziałem gminnych osob prawnych |ub przedsiębiorcow, w których uczestniczą takie
osoby - na|eży podac |iczbę i emitenta udziałow: nie dotyczy
udziały te stanowią pakiet większy niŻ 10 % udziałów w spółce: nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegtym dochod w wysokoŚci: nie dotyczy
Posiadam udziały w społkach handlowych - nałezy podac llczbę i emitenta udziałÓw: nie dotyczy
Z tego tytutu osiągnątem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

tv.

1. Posiadam akcje w spÓtkach hand|owych z udziałem gminnych osób prawnych |ub przedsiębiorców, w których uczestniczą takie

2.

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegtym dochÓd w wysokości: nie dotyczy
Posiadam akcje w innych społkach hand|owych - na|ezy podać |iczbę i emitenta akcji; nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

V.

Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przyna|eżnego do jego majątku odrębnego) od Skarbu Państwa, innej

państwowej osoby prawnej, jednostki samoządu terytoria|nego, ich związkow |ub od komuna|nej osoby prawnej następujące mienie,
ktÓre pod|egało zbyciu w drodze przetargu - na|eŻy podac opis mienia i datę nabycia, od kogo: nie dotyczy

vt.
1. Prowadzę działa|noŚć gospodarczą (na|eży podać formę prawną i przedmiot działa|ności):nie dotyczy
_.osobiście: nie dotyczy
_.wspÓ|nie z innymi osobami: nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegtym przychÓd i dochód w wysokoŚci: nie dotyczy
2..'...Zaządzam działa|nościągospodarczą |ub jestem przedstawicie|em, petnomocnikiem takiej działa|ności(na|eży podac formę
prawną i pzedmiot działalności):n|e dotyczy

_.osobiście
-.wspó|nie z innymi osobami

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

vil.

-

jestem członkiem zarządu (od kiedy): nie dotyczy
jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy
jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy

Ztegotytutuosiągnąłem(ęłam)wrokuubiegłymdochódwwysokości:
vilt.

Inne dochody osiągane z tytutu zatrudnienia |ub innej działa|nościzarobkowej |ub zajęc' z podaniem kwot uzyskiwanych z kazdego
tytułu: dochód ze stosunku pracy -72833,82 zł, dochÓd z działaIności wykonywanej osobiśc|e_2721,76 zł, dochod z innych Źródeł
1 328,67 zł oraz dieta radnego .7046'00 zł,

tx.

Składniki mienia ruchomego o wańości powyzej 10.000 zł (w pzypadku pojazdów mechanicznych na|eży podać markę' model i rok

X.

Zobowiązania pieniężne o wańości powyzej 10.000 zł, w tym zaciągnięte kredyty i pozyczki oraz warunki' na jakich zostały udzie|one

czĘSc B

Powyższe oświadczenieskładam Świadomy(a).
nrawdv
lrr.'zi k a,a nr.:h'łW.i'- ia '.',:jrcs:i
v'""-J

iz na podstawie ań. 233 $ 1 Kodeksu karnego za podanie nieprawdy |ub zatajenie

Kamiennik, 19.04.2017 r
(miejscowość,data)

ł;!,,,,?*'

