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w6jta, zast(pc) $6jtir. sclrrlarza gmin\'. skarbnika gminr, kicro'n nike jednosrki r ''

organizacyjnej gmint, os(,h) zarzidzajecrj i czlonka organu zarzqdzaj4cego gminn4
osoh{ prawn4 oraz osoby wydaj4ccj decyzje adminislrac\,jnc w imicniu wr'rjlar

I'a$16\r dnia 27 k$ietnia 2018r

Llr,'aga:

l. ()ioba rLIad.rj4cr oS$i:r(lrzeni€ obo$iql.rn.t jesl do zgodn.go, pra$d4. starannego i
zupelnogo lrypelnirnia kardej z rubnk.

: ,ltieli pos/(zeg6lne rub^ki nie /rsjduj4 s konkr(tnr-'m przlpadku z:lstoso*'ania. naleir
$ pisad "nir doh(z\ ".

l. Osoba skladajqr:r 06rriadczenir oho$ia,.lna jesl okre(lii' prztnxl(;noft troszc7-es,ilnr-ch
sklrdnik(iw rnnj4tkowr-ch. dochod(nv i /obo$i4,rri do n'aiqtlu odrghncso i majAtku
ohjf tego tn:rli€nska r}sprllnoaciq maj4tkorr4.

1. ()iriadc^nie mai4lko$( (lol)cz] 
'D:rjqtku 

* kraiu irn grani(rl.
5 Oi$iadcrc"ic mrj4rko\lc obrjnujr r{i*nici *i€rr}hlno(ci pir ieine.
6 $ czqaci .{ oS$iadczenir l,t$arte sq informacje jallne, }} crttci B ,ri infornacjc nirja$nc

d{'l}czqft !'drcs" zami$rkanir skladai4cego oiwiadrreni€ orar miejsr^ pol,)ienia
ni.rncho 

'o(.i.

czls(",\
Ja. nizej podpisana

Regina Maria Strredula z domu Binczyk

urod/,,n,r 8 $rzeinia 1960r. u MaLorric

zatrudniona }1 Zespole Szkolno - I'rzedszkolnym $ l'awlo\ric, dyrcktor

po apoznaniLr si9 7 przr:pisanri usta\\') ,, dnia ll sicrpnia 1997 r o ograniczcnirr prouadzcnia
dzialalnoSci gospodarczcj pr,,cz osoby pclni4cc funkcjc puhlicznc (l);r. l). /.20)7 (. ?oz.
1l9l) oraz usla\\! ,/ dnia Il marca l9g0 r. o samorzldzie gminn)nr (l)2. \' t 1011 r. poz.

1875). zgodnic r arl. 2.1h llj uslir$) oSuiadczanr. 2e posiadanl $cho.lrlce \\ skiad
malzenskiej wsp6lnosci maj4tkowe.i lLrb slano*iacc nrrii maitlck 0drqbnv:

t.

Zasoby pieniczne:

- arodki picnigiDc zgromadzonc w walucic polski(j: 6550,0()

- (rodki picnigine zgromadzonc rr $ alucie obcej: 261)0 Euro

papicrt- \,"arlo(cioue: ni€ dotl- crT

II,

Donr o pouierzchni % domu o po$icrzcbni 2-10 mr, o rvarro(ci: -12(X100

tylul prarvn_!- : rnalzcilska rozdrielnosc majqtkowa



Micszkanic o pouicrzchni: nic ilol)cz] nll. o uano(ci: nie clotlczl

t].tu] pra\\'n\: nie dotyczl

Ciospodalstuo rolnc:

rodzaj gospodrrstwa: pole. po\{ierzchnia: 'I powicrzchni 2.1 I75 ha

o wartoSci: 4ll 000 zl

rodzaj zabudowy: nie dolyczl

1)1u1 prawn) : mal2eriska rozdzrclnoaa nlriqlk()\\a

Z tego t)tulu osiqgnglam u,roku ubicgl1,m przychod i doch6d u rvysoko(ci:

nic dotyczj-

:1. lnne nieruchomo(ci:

a). % powierzchni porl dzialalno6d gospodarcrA, dzialka 2l I mr, o wartoSci 45000 zl.

b). % dzialki budowlancj z hudvnkiem do u'\'burzenia o powierzchni 0,1220 ha, wartoid

2800() zlot-ch.

c). % nieruchomo6d gruntora niezahudowann o por}ierzchni 0,1:t74 ha, \rartoid l0(100 zl

lytul prau,ny: malTeiska rozdTielnosc maiqtkowa

IV.

Posiadam akcje w spolkach handlowych - nalezy poda6 liczk i emitenta akcji. nie dotyczy

akcje le stanowie pakiet wigkszy ni2 l0% akcji w spdlce:

Z rego tytufu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokoici: nie dotyczy

Nabylcm(am) (nabll nrdj malzonek. z u,vl4czcniem micnit przyn.lczncp,rr do jcgio nrajqtku

odrgbnego) od Skarbu I)anst\\a- innei pairsl\\o\\el osobr praunci- iedno\lck san()t/adu

terylorialnego. ich zwiazk6w. komunalnei osobl prarvncj lub zuiqzku mctropolilxlnego

nastgpujace micnie. ktrirc podlegalo zhlciu u drodze przetargu nalezt podac oprs ntlrnrrr r

datc nabycia, od kogo:.ledna dzialka budowlana o powierzchni 8 ar6w od Gminy Ngdza

\ czerricu 2{)07r. o \tartoaci 2900(},00 zl., ul. Akacjorra

III.

Posiadam udzialy w sp6lkach handlowych nale2y podai licz\ i emite a udzial6w:

e dotyczy

udzialy te stanowi4 pakiet wigkszy niz l0% udzialow w sp6lce: Z tego t]'tulu

osiqgnqlem(qlam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: nie dotyezy



vt.

l. Prowadzg dzialalno$ gospodarcz4'? (nalezy podai formg pra\anq i przedmiol

dzialalnoSci): nie dotyczy

2. - osobi5cie nie dotycry

3. - wsp6lnie z innymi osobami nie dotyczy

4. Z tego t),tulu osi4gnglam w roku r.rbieglym przych6d i doch6d w wysokosci: nie

dotyczy

2. Tarzqdzam dzialahoSciq gospodarcz4 lub jestem przedstawicielem, pelnomocnikiem takiej

dzialalnosci (nalezy podai formQ prawn4 i przedmiot dzialalnoSci): nie dotyczy

- osobiScie nie dotyczy

- wsp6lnie z innymi osobami nie dotyczy

Z tego lytulu osi4gnglam w roku ubieglym doch6d w wysokodci: nie dotyczy

VII.

l. W sp6lkach handlouych (nazwa, siedziba spolki): nie dotyczy

-jestem czlonki€m zarzqdu (od kiedy):

-jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

-jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytulu osi4gnQlam w roku ubieglym doch6d w wysoko3ci: oie dotczy

2. W sp6ldzielniach: nie dotyczy

-jestem czlonkiem zarz4du (od kiedy):

jestem czlonkiem rady nadzorcz.ejr (od kiedy):

-jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z rego tyulu osiqgnglam w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: nie dotyczy

3. W firndacjach prowadz4cycb dzialalno$ gospodarcz4: nie dotyczf,

jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy):

-jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

- je$em czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z t€go t),tulu osi4gnilam w roku ubieglyrn doch6d w wysokoici: nie dotyczy

VIII.

Inne dochody osiqgane z t),lulu zatrudnienia lub innej dzialalno6ci zarobkowej lub zajEt, z

podaniem kwot uzyskiwanych z kazdego tytulu:

wynagrodzenie ze stosunku pracy - 69705,64



IX.

Skladniki micn ia ruchomego o warlcrlci po\\') rci I 0 000 zblych 1w prz) padku poiazd6w

mcchanicznvch nalezl podaa nlarkg- nrodcl i rok produlcji):

Koparko - ladorvarka Catepille l2UB 1995,,180(l{l zl.

Koparko - lado*arka Catepillell2llll - 1996, ,1800{)zl.

Koparko - ladou arka Catepiller {32D - 2001, 50000 zl.

Koparko ladowarka Case 5lt0 LSI' - 1996, 18000 zl.

Dacia l)ausler - 2{ll ll. 1500021.

x.
Zobowiqzania pienigzne o wartoSci powyzej l0 000 zlotych, w lym zaai4gniete kedyty i

pozyczki oraz warunki, najakich zosraly udzielone (wob€c kogo, w zwi4zku zjakim

zdarzeniem, wjakiej wysoko5ci): e dotyczy

Powy2sze oswiadczenie skladam Swiado{ny(a), i2 na podslawie art. 233 $ I Kodeksu kamego

za podanie nieprawdy
lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnosci.

Pa$k;rr dni:r 27 k$iotnia 2(lll'lt.

\'. S!*".dil.,.

rNiewlaiciwe skiesli6.

\ie doty"ry driululno6ci wytworczej w rolnictwie w zakesie produkcji roSlinnej i
zwierzqcej, w formie
i zakrcsie gospodarstwa rodzinnego.
3Nie dotyczy rad nadzorczych spoldzielni mieszkaniowych.


