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czlonka zanqdu wojewodztwa, skarbnika wojewodztwa, kierownika wojewodzkiej samozqdowej
jednostki organizacyjnej, osoby zanqdzaiqcej i czlonka organu zanqdzajqcego wojew6dzkq osobq

prawnE oraz osoby urydaiqgei decfzie administracyjne w imieniu marszalka wojewodzhiral

Racib6n, dnia 27,04.2017 R.
(miejscotroS6)

Uwaqa:
1. Osoba skladajqca oiwiadczenie obowigana jest do zgodnego z prawdX starannego i zupelnego nypelnienia

kaidej z rubryk.
2, Jeteli poszczeg6lne rubryki nie znaiduiq w konkretnym prrypadku zastosowania, natety rvpisa(

"nie dotvczy".
3. Osoba skladaiqca oSwiadczenie obowiqzana iest okre6li6 przynaleinoSd poszczeg6lnych skladnik6w

maiqtkowych, dochod6w i zobowigali do maj{ku odrqbnego i majqtku objqtego matlefiskq wsp6lno6ciq
majltkowq.

4. OSwr?dczenie ma]4tkowe dotyczy mafitku w kraliu iza granicq.
5. O5wiadczen ie majqtkowe obejmuje r6wniet wierzytelno6ci pienigine.
6. W czgSci A o6wiadczenia zawarte sq informacje jawne, w czqSci B za6 informacie niejawne dogczqce adresu

zamieszkania skladajqcego oSwiadczenie oraz mieisca polotenia nieruchomo6ci.

czEse A

Ja, ni2ej podpisany(a), Alfreda Staniek (Dziurka) ,

urodzony(a) 1 marca 1g56 r. we Wroclawiu 
(imi'nainaa*iskooraznea*iskorodone)

Dyrektor Zespolu SzkolnoPzedszkolnego w Samborowicach

( m iejsce zatrudnienia, stanorisko lub funkcja)

Po zapoznaniu sig z pzepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu proradzenia dzidalnoScigospodarczej pzez osoby pelnirce
funkcie u.IUiczrp (Dz. U. Nr 1S, pz. 679, z 1S8 r. l,lr 113, poz. 715 i Nr 162, poz. 112q z 1999 r. l,lr 49, poz 4S3, z 2ffi r. t{r 26, poz, 306
oazz2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz. 1806) oraz ustawy z dnia 5 czeruca 1998 r. o samozqdle rvojewodztwa (Dz. U. z2(fi1r. Nr 142,
poz. 1590 oruz z 2N2 r. Nr 23, poz. 2fr, Nr 62, poz. 558, Nr 153, pz. 1271 i Nr 214, poz. 18ffi), zgodnie z arl. 27c tej ustawy o6viadczam,
2e posiadam wchodzqce w sklad mat2efiskiej wsp6lno$ci majqtkourej lub stanowiqce m6j maj4tek odrgbny:

t,

Zasoby pienigzne:
- srodki pieniqzne zgromadzone w walucie polskiej: 15 tysiqcy zlotych
- Srodki pieniq2ne zgromadzone w walucie obcej :nie dotyczy
- papiery warto6ciowe: nie dotyczy.
na kwotq:

t1.

1. Dom o powiezchni: 80 mz, o wartosci: .188 tys. zl. tytul prawny: wspolwlasnosc
Akt notarialny Nr 3938/2010
2. Mieszkanie o powiezchni: nie dotyczy, o warto$ci: nie dotyczy tytul prawny: nie dotyczy
3. Gospodarstuar rofne:

rodzaj gospodarstwa: rolne , powiezchnia: 25 ha

o warto$ci: 280 tyS

rodzaj zabudowy: nie dotyczy
tytul prawny: wspohulasno$i
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