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Ja, nirei pod*nny(a), Afedo Sbniok ( Ihiurl€) ,
(klbll. l nf,rLto s& nataalo rllh*I

uo&fiy(a) 1 mffi 1956 r F Wmcbf,iu

Dyrektor Zespolu Szkolno-Pz edszkolnego w Samborowicach

(mielsce zatrudiienia. slanowhko tub tunkcja)

po zrpomanlu srf , pr2episam usbwy z dn a 21 sierpnia 1997 r o ograni2en u prowadzeiia dziah nosci gospodrrcrei gz€z os4by pehi?9e
iunrqe publr..ne (& U.N.16 por 579.21998r l.lr113 poz 715iI1162 po2 1126.21999r Nr49,po:483 22000r Nr26,poz 306
orarz2002r.M113,poz 984iNr214 poz 18m) oraz U3tawy z dnia 5 czenrca 1998 r o samorzdzie &iewodzlwa (Dz U z 2001 r Nr 142,
pz 159goent2@2r M 23, poz 2m Nr62 poz 558. Nr 153 paz 1271tNt214,paz 1806) zgodn€ z an 27c retBsla*y odnadczam,
ie posiadan wdrolza@ w skiad malieirskiei *sNlnos.i malEtkor\€t rrib staro*qce m6i majqlek odebny

L

Zasoby pieniq2ne:

- Srcdki pieniQzne zgromadzone w walucie polskiej: 10 tysiecy zlotych
- SrcdkipieniQ2ne zgromadzone w walucie obcej :nie dotyczy
- papiery wartosciowe; nie dotyczy.
na kwotQ:

ll.
1. Dom o powiezchnir 80 m2, o wartosci: .188 tys. zl. tlulprawny: wspolwlasnosi
Akt nolanalny Nr 3938/2010
2. l\4ieszkanie o powiezchni: nie dotyczy, o wartoscii nie dotyczy Mul prawny: nie dotyczy
3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: rojne, powiezchnia: 25 ha
o warloScir 280 tys
rodzai zabudowyr nie dolyczy
tytul prawny: wsp6lwlasno$i
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Z tego tytulu osiqgnqlem(elam) w roku ubieglym paychod i dochdd w wysokosci: nie uzyskalam

4. lnne nieruchomosci:
powieechnia: niedotyczy
o warto6cii nie dotyczy

tytul prawny: nie dotyczy

t.

Posiadam udzialy w spolkach hand owych - nale2y podac liczbQ i emitenla udzialow

nie posiadam

udzialy te stanowq pakiet wgkszy nii 10% ud2ial6w w spolcel

nie dolyczy
Z tego lytulu osi@nqlem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: nie dotyczy

tv.
Posiadam akcje w sp6lkach handlowych ' nale2y podai liczbQ i emitenta akcjii

nie posiadam

akcje te stanowiq pakiet wiQkszy n ii 1 0% akcji w spolce:

nie dotyczy
Z lego Mutu osiqgnElem(Qlam) w roku ubiegiym dochdd w wysoko6ci; nie dotyczy

v.
Nabylem(am) (naby{ m6j mat onek, z rv}qczeniem mignia paymbAlego do irgo majqftu odeboego) od

Skarbu PaistwE, inn€j paish^o\4Bj osoby prawnsj, jedno8tok sammqdu brytorialnogo, ich zvJiqlkow lub

od komuorlnej o6oby prailtei nshFrip mioni6, ktira podl€{6lo zbyciu rv drodze przslargu - ndety
pod€6 opis mionia i datq nabFh, od kogo, nie dotlEzy

VI,

1 ProwadzQ dzialalnosc gospodarczE2 (nale2y podad formg prawnE i pzedmiot dziaialnosci)i nie dotyczy
- osobiscie - nie
- wspolnie z innymiosobami - nie

Z tego Mulu osiagndem{etam) w roku ubleglym peych6d i dochdd w w}sokosci: nie dotyczy.

2. 72tz* t dj€kr|{if4riago3podarczq lub jesbm prz6dshwftialem, pelnomocnikism l*hj dziabfirodd
(nahfy podec krrQ prawq i przedmiot dzialalnodci: ni€ doBczy
- cotisch : nio doqsy
- wsFlnb z innFni cobami : nie dotlczy
Z bgo lytrlu o6iqgn$m(ehm) w roku ubbgtym doch6d w wysokodci: nb &ttEzy

Y[.
1 . W sp6kach handlowych (naru/a, siodzibs sp(*i): nie dotlczy

- i,stem czlookiem zazdu (od kedy): nie dotyczy
- i€sbm cdonkixn rady na&orczq (od kiedy): nie dotlEzy
: j$lsm czbnkiem komisji cvJi4jnej (od kledy): ni€ dotyczy

Z tego tytttu ciqgn*m(ehm) w roku ubiqlym &ch6d w ryysd06ci: nis dottczy

2. W sp6u2i6lnisch nb dotyczy
- j6bm cdonkisn zaa4du (od kidy):nie dotyczy..
- jesbm .zlor*km rady nadzorczej3 (od kildy): nie ddlrzy
- j$t€m czlookiem komisii rai/i4jnej (od klldy): nie dotyczy

z bgo tyhdu oshnqhm(ehm) r roku ubiegtym dochod w wysokosci: nb dotttzy
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3. W fundacjach powadzEcych dzialalnosc gospodarcz4

nie dotyczy .

- jeslem czlonkiem zazqdu (od kiedy)i nie dotyczy

' jeslem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy); nle dotyczy
- iestem czlonkiem komisji rewizyinej (od kiedy)r nie dotyczy

Z tego tylulu osiqgnqlem(glam) w roku ubieglym dochod w wysokosci: nie dotyczy

v .

lnne dochody osiqgane z tylulu zatrudnienia lub innej dzialalnosci zarobkowej lub zajQd, z podaniem kwot
uzyskiwanych z ka2dego Mulu: naleinqii ze slosunku pracy - 89 220,51 zl .

- z tytulu emerylury - 36 074,01 zl
- dzlalalnosci wykonywanej osobi$cie o kt6rejmowa warl. 13 ustawy - 411,2621

tx.
Skladniki mienia ruchomego o wartoaci powy2ej 10.000 zlotych (w pzypadku pojazdow mechanicznych
naleiy podai markQ, model i rok produkcji) samochod osobowy VW P0L0 2005 r.

x.
Zobowiqzania pienieine o wartoSci powyze, 10.000 zlotych, w tym zaciqgniQte kredyty i W|yczki oaz
warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwqzku z jakim zdarzenrem w jakiej 

',!ysokosci):
kredyt hipoteczny w kwocie 75 tysigcy zlotych Bank Slqski S.A. zaciagnrety na zalup nieruchomosci
14 .10. 2010 r.

a{Lfnffi fit*.,;?*.Racibdrz dnia '18.04 2018 r.
(mieis.oeosa dala)
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