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OSWIADCZENIE MAJATKOWE
|  ; \
l. r(il.1,\

wójta, zastępcy wójta, $ekretarąa gminy, skarbnika gminy, kierownika jędnqstki organizacYine-i gminy'
osoby ząvądzaiącej i członka prganu ząrządząiącego gminną 99obą Prawną

oraz osoby rryydająqe.i decyzie administraaYinę w imieniu wójta.

Pawłów, dnia 29.04.2007 r.
(miejsqqwość)

Uwaga:

1, osoba składaiąca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnie.
nia każdej z rubryk.

2. Jeże]i poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnyrn pzypadku zastosowania, należy wpisać 'łłĘ.9ĘĘ
czv".

3. osoba składaiąca oświadczenie obowiązana jest określió przyna|eżność poszezególnych składników mająt.
kowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i rnajątku obiętego małżeńską wspólnością !na"
jątkową.

4. oświadczenie majątkowe dotyczy rnaiątku w kraju i za granicą.

5. oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelności pieniężne'

6. W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne doĘczące adre.
s u ąamle-szka n !ą s kładąjąceg 9 oświad cze n ie o raz miejsęa połqż.en ia n ieru chomoŚę i.

czĘŚe A

Ja, niżej podpisany(a), ReEina Strzeduła.z dom.",3'1lS'-J*". 
nazrgisko rodowe}

urodzony(a) 08.09.1960 w Makowie

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pawłowie
(mięjsce zatrud nien ia, sta n owisko I ub funkcja)

pQ zaBoznąniu się z przeBlsami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r* o og|aniqzeniu prowadzenia dzjąła|ności go-
spodarczej przez osoby pełniące funkcje pubłiczne (Dz. U' Nr 106, poz' 679, z 1998 r. Nr 113, poz.715 i Nr 162'
po2.1126,21999 r" Nr49, po2.483, 22000 r, .  Nr26, poz.306 arazzfAAZr. Nr 113, poz.984 iNr214, po2.1806) oraz
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samoządzie gminnym (Dz. U. z 2affi r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2aa2 r' Nr 23'
poz. fZO, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806), zgodnie z art.24h tej ustawy
oświadczam, że posiadam wchodzące W skład małżeńskiej wspÓ|noścl majątkowej lub stanowiące mój majatek
odrębny:

l .

Zasoby pienięŻne:

-.- środki pienięzne gromadzona w wa|ucie polskiej: 75 000 zł

* środki pienięzne grornadzone w walucie obcej: 3849 Euro

* papiery wartościowa: nie dotyczy
na kwote:

Dom o powierzohni..23O m2, o wańości: 285 o0o tytuł prawny: małżenska wspo|nota nrajątkowa

Mieszkanie o powierzchni: 0 m2, o wańości: 0 tytuł prawny: nie dotyczy

Gospodarstwo rolne:

radzĄ gospodarstwa: n ie dotyczy, powierzehnia. 2,1 17 lha

o wartości: 30 000

rodzaj zabudowy: nle dotyczy

tytuł prawny: małżeńska wspólnota majątkowa

Ztega tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym pzychÓd i dochÓd w wysokoŚci: 0

lnne nieruchomości:

H.

L

2.

4.



powierzchnia: 211m2

o wartości: 30 000zł

tytuł prawny: małżeńska wspólnota maiątkowa

ilt.

Posiadam udziały w społkach handlowych : należy podaĆ |iczbę i emitenta udziałÓw:

nie dotyczy

udziały te stanowią pakiet więksą1 łiŻ 10o/o udziałÓw w spÓłce: nie dotyczy

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

tv.
Posiadam akcje w społkach handlowych - na|ezy podac |iczbę i emitenta akcji:

nle dotyczy

akcje te stanowią pakiet większy niŻ 10% akcji w społce: nie dotyczy

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

v.
Nabyłem(am) (nabył moj rnałżonek, z wyłączeniem mienia przyna|eŻnego do jego majątku odrębnego) od Skar-
bu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków |ub od ko-
munalnej osoby prawnej następujące mienie, ktÓre podlegało zbyciu w drodze przetargu - na|eży podaÓ opis
mienia i datę nabycia, od kogo:'nie dotyczy

vl.
1. Prowadzę działa|nośÓ gospodar'ozą2 (nalezy podaÓ forrnę prawną i przedrniot działalności): nie dotyczy

- osobiŚcie nie dotyczy
- wspolnie z innymi osobarni nie dotyozy

Z tego tytułu osiągrtąłern(ęłam) w roku ubiegłyrn doehÓd w wysokoŚci: nie dotyczy

2, Zarządzarn działalnościq gospodarczą |ub jestem przedstawicie|em, pełnornocnikiem takiej działa|nośei

(na|ezy podać formę prawną i przedmiot działalności): nie dotyezy

- osobiśeie nie dotyczy
- wspÓ|nie z innyrni osobarninie dotyezy

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochod w wysokośei. nie dotyczy

vlt.

1' W spÓłkach handlowych (nazwa, siedziba spÓłki): nie dotyczy
- jestem członkiem zarządu (od kiedy): nie dotyczy
- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy
- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie doĘczy

ZteEo tfiułu osiqgnąłern(ęłam) w roku ubiegłym doehÓd w wysokoŚci: nie dotyczy

2' W spółdzieIniach:

nie dotyezy
_ jestem ezłonkiem zarządu (od kiedy): nie dotyczy
- jestem członkiern rady nadzorczei31od kiedy): nie dotyczy
- jestem członkiem kornisjirewizyjnej(od kiedy): nie dotyczy

Ztego tytułu osiqgnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm dochód wwysokoŚei: nie dotyczy



3' W fundacjach prowadzqcych działalność gospodarczą

nie dotyczy
_ jestem członkiem zarzqdu (od kiedy): nie dotyczy
- jestem członkiem rady nadzorczej(od kiedy): nie dotyczy
- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy

Z tego tytułu csiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłyrn dochÓd w wysokości: nie dotyczy

vl l l .

lnne dochody osiqgane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot
uzyskiwanych z kazdego tytułu: wynagrodzenie ze stosunku pracy: 42 669'35zł ; wynagrodzeniez tytułu pełnienia
obowiązków ob'ywatelskieh: 1 65,00 zł

tx.
Składniki mienia ruchomego o wartości powyzej 10 000 złoĘch (w przypadku pojazdów mechanicznych na|eży
podaÓ markę, rnodel irok produkcji): Seat Cordoba Vario - 2001r, VW T4 Transporter - 1995r , koparko-
ładowarka Caterpi||ar 4288 - 1995r' koparko-ładowarka Caterpillar 4288 - 1996r' koparko-ładowarka Caterpillar
428.1990r , koparko-.ładowarka Case 580 LSP - 1996r

x.
Zobowiązania pienięine o wartoŚci powyzej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pozyczki oraz warunki,
na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości): nie dotyczy


