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oSwrADCzENrE MAJATKoWE

w6jta, zastQpcy w6jta, sekretarza gminy, skarbnika gminy,

cmi v. osoby zsrz4dzajqcej i czlonka organu zuz$zajqcego raimq osobq pa'avmq onz osoby

wy<taj4cej decyzje adninistacyjne w imieniu w6jta[ I ]

Pietroricc Wiclkig 19 kwictnir 2017r. -

(miejscowoSd) (data)

Uwaga:

L Osoba skladajEca o(wiadczenie obowiqzanaiest do zgodnego z praud4. slarannego

i zupelnego wypelnienia kazdej z rubryk.

2. Je2eli poszczeg6lnc rubryki nic znajdujq w konkretnym przypadku zaslosowania.

nalezy wpisaa .,nie dotyczy".

3. Osoba skladajqca oSwiadczenie obowi4zana jcst okreslid przynaleznoii

poszczcg6lnych skladnik6w maj4tkowch, dochod6w i zobowiqzai do majqtku

odrgbnego i majqtku objgtego mal2eirskq wsp6lnosciq maj4tkowq.

,1. OSwiadczenie majqtkowe dotyczy majErku $'kraju i za granicE.

5. OSwiadczenie maj4tkowe obejmu.je r6uniez wierzltelnosci pieniezne.

6. W czgSciA osu,iadczenia za$arte sE informacje ja\me. w czgSci B zas informacje

nieja*ne dotyczqce adresu zamieszkania skladaj4cego oiwiadczenie oraz miejsca

polozenia nieruchomoici.

CZESC A

Ja. ni2ej podpisan)(a). Alicj{ Jolanta Sitek

(imiona i naz\\'isko oraz naz.wisko rodowe)

urodzony(a) 20 listopada 1984r, w Raciborzu

zatrudniony w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Krowiarkach Da stanowisku dyr€ktora

(miejscc zatrudnicnia, stanowisko lub lunkcja)

po zapoznaniu siq z przepisami uslawy z dnia 2l sierpnia 1997 r. o ograniczeniu

prowadzenia dzialalno(ci gospodarczej przez osoby pelni4ce fr-rnkcje publiczne

(Dz. U. Nr 106. poz.6'79, ?. 1998 r. Nr 113, poz. 715 i Nr 162, poz. 1126, z 1999

r Nr 49. poz. 483. z 2000 r. Nr 26. poz. 306 oraz z 2002 r. Nr 113. poz. 984 i

Nr2l4.poz. 1806)oraz uslaw) zdniaSmarca 1990r o samorzqdzie gminnym

(Dz.\1.:z2001 r.Nr)42.po7. I 59I 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

art.24h tcj ustau) oswiadczam, Ze posiadam $chodz4ce w sklad mal2eirskiei

wsp6lno(ci majqtkowej lub stanowiqcc m6j maj4lek odrgbny:

l.

Zasoby pienigzne:

- Srodki pieniE2ne zgromadzone $,walucie polskiej: 32 700,00 zl

- (rodki pieniqzne zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy

- papiery wartosciowe: nie dotyczy

. na kwotg: .........

II

l- Dom o powierzchni:...Die dotyczy......, o wartosci: ..................... tytul

prawny: .......................

2. Mieszkanie o powierzchni: 38,66 m2, o wartosci:........... tytul prawny: umowa trajmu

3. Gospodarst[o rolnei nie dotyczy

rodzaj gospodarstwa: .-.....................-..., powierzchnia:

o wartoSci:

rodzaj zabudowy: .................

r1tul prawn):

Z tego tytulu osiqSnqlem(glam) \l roku ubieglym prz_vch6d i doch6d u'*ysokoSci:

4. Inne nieruchomosci: nic dotyczy

powierzchnia:

o wartodci:....

t).tul prawny :

I Il. nie dotycry

Posiadam udzialy w sp6lkach handlowych - nalezy podai liczbg i emitenta udzial6w:

udzial) te slano\\'iq pakjet wigkszy niz I0% udzial6w w sp6lce.. ...................

Z tego t).tulu osiqgn4lcm(9lam) w roku ubieglym doch6d $ wysokoSci: ..............

IV nie dotyczy

Posiadam akcje w sp6lkach handlo\ )ch - nalezy podaa liczbQ j emiteilla akcji:

akcje t€ stanowi4 pakiet wigkszy ni2 l0% akcji w sp6lce: ....



Z teSo t).tulu osi4gnqlem(Qlam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: ......_.......

V nie dotlczy

Nabylem(am) (nab) l m6j malzonek. z \[lqczeniem mienia plz] naleznego do jeSo

majqtku odrgbnego) od Skarbu Panstwa, innej paristwowej osoby pra$rcj. jednostek

samorzqdu terForialnego. ich z$iqzko* lub od komunalnej osobv praunej

naslgpujqce mienie. ktore podlegalo zh),ciu \\'drodze przetargu - nalezl podac opis

mienia idatq nab)cia. od kogo:

VL oie dotlczy

1. Prowadzg dzialalno6c gospodarczrl[2] (nalezy podai folmE prawn4 i przedmior

dzialalnoici):

- osobi(cie.........

- wsp6lnie z innymi osobami

Z 1e8o tytuhr osiqgnqlem(9lam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysoko$ci: ...

2. Zarz4dzam dzialalnoiciil gospodarczqr lub jestem przedstawicielem,

pelnomocnikiem takiej dzialalno(ci (nale2,y podaa formq prawnq i przedmiot

dzialalnoici):

- osobiScic

- wsp6lnie z innymi osobami -...............

Z tego tfulu osiqgnqlem(glam.) u roku ubieglym doch6d w \ fsokosci:
VII. uie dotvcry

1. W sp6lkach handlo\\_ych (nazwa. siedziba spolki):

- jestem czlonkieD zar4du (od kiedy):

-jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy

-jestem czlonkiem komisji rcuizyjnej (od kied1.):

Z tego t)'lulu osiqgn4lem(9lam) w roku ubieglym doch6d \I,wysokoici:

2. W spoldzielniach:

-jestem czlonkiem zarzqdu (rd kiedy):

-jestem czlonkiem rady nadzorczej[3] (od kiedy):

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego t)1ulu osiEgnqlcm(qlam) $ roku ubiegtym doch6d w wysokosci: .............

3. W lLrndacjach prouadzqcych dzialalnosd Sospodarcz4:

-jestem czlonkicm zarz4du (od kiedy):

- jestem czlonliem rady nadzorczej (od kiedy):

-jestem czlonkienl komisji rcwizrnej (od kied;',):


