
Urzqd GminY Plet rowlce Wlk.

oswlADCzEN tE MAJATKOWE

wojta, zastqpcy wojta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, krerownika jed
osoby zarzqdzajqcej i czlonka organu zarzqdzajqcego gminnq osobq prawnq oraz

administracyjne w imieniu wojta'
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Paw}6w, dnia 25 kwietnia 20t7r.

Uwaga:
1. Osoba skladaj4ca o6wiadczenie obowi4zana jest do zgodnego z

prawd4, starannego i zupelnego vrypelnienia kaidej z rubryk.
2 . Jeieli poazczeg6lne n:bryki nie znajduj4 w konkretnym

przypadku zastosowania, naleiy wpi sa6 "nie il

3. Osoba skLadaj4ca o6wiadczenie obowi4zana jest okre6li6
prz1ma1eino56 poszczeg6lnych skla&rik6w naj4tkowych,
dochod6w i zobowi4zarl do majatku odrgbnego i naj4tku
objgtego malieriska wsp6lno6ciq naj4tkow4.

4. o6wiadczenie majqtkowe dotyczy naj4tku w kraju i za granic4.
5. oswradczenj.e majatkowe obejmuje r6wniei wierzyterno6ci

pieniqine.
6. W czg6ci A o6wiadczenia zawarte sa informacje jawne, w

czgSci B zai informacje niejawne dotycz4ce adresu
zamieszkania skl.ada j acego o6wiadczenie oraz mie j sca
poloienia nieruchomo6ci .

czEsc A

rl,:rr nil€l F<-r,Jprsa;ii;(a), Regina, Maria Strzedula z domu Birlczyk

i-i::cd;zoni' (er) C8. 09. I 960 w l"lakor,vie

D;rrrektor Zespolu Szko]no P::zeCs zko]nego w Pawlowie

po zapoznanir-l sj.e z przepisarni ustawy z dnia 27 sierpnia I99-i
r . o og-raniczeni u prowadzen j a Czi-alalnoSci gospcda rcze) przez
osoby pelniqce furrrcle publiczrie (Dz. U. Nr 106, poz. 6-79, z
i 998 r . I.lr 1l 3, poz .

poz.. 433, : 200C r.
984 r Iirr 2.14, poz. 1

s arnor z4dz t.e gninnynr
2002 r. Nr' 23, poz.
I fr -i, poz . 1?11 i Nr
tlst al'l-vr oSi+.radczam, z

;osp(;1n<>5ci :naj at xowe

(rsa)lJ)' p:,enj ezne:
Srodki pienigine zgrornadzone w walucie polskiej: 3800,00 zl
6rodki pienig2ne zgromadzone w walucie obcej: 2354r00 Euro
' pap.i-ery wartoSc j owe: nie dotyezy

na kwote: nie dotyczy

i--rc,m o powierzchni: !+ domu o powierzchni 23O h2, o warto6ci: 2gO OOO zL
tyLu i pr:awny : rnal zefiska rozozielnos6 maj qt.kowa

ivlieslkari.i e o powierzchnj.: nie dotyczy, o wartos:j: nie dotyczy
I Vtr-ri ;.,: aWIi)/ : n i-e'JCtyC::'r'

Gospodarstwo ro IiLe:
roclzai ,gcrsl:or1ar jj i.,r^;.4: pole ; L/2 powierzchnia | 2 ,1175 ha
o warto6ci: 48 000 zL
rodzaj zabuoc)wy: nie dotyczy
:ytul prawny: malzenska rozcjzjelncsc rnaiatkr_;wa
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Z rego tytulu osiqgnqlem(elam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokoScj.:
nie dotyczy

I nne n-Leruchomosci :

a) L/2powierzchnia pod dzialalnos6 gospodarcza, dzialka 2LLm2, o warto6ci 45000 z

b) l/2 dziaLki budowlanej z budynkiern do wyburzenia o powierzchni
0,1220 ha, warto66 28000 zl.otych.

c) L/2 nieruchomo6ci gruntowa niezabudowana o powierzchni O,!474 ha warto6ci
9386,00 zL.

'.y.-r1 prawny: malzensk-a r.ozdzieinose I'rla,latkowa.

III.
Posladan udzialy w sp6lkach handlolrych - nale2y poda6 Iiczbe i emitenta udzial6w: nie
dotyczy
udzialy te stanowia pakiet wiekszy ni2 103 udzial6w w sp6lce: nie dotyczy
Z tego tytulu osiagnalem(elam) w roku ubieglym doch6d w

wysoko6ci : nie dotyczy

IV.
Posi-adam akc_-te w sp6tkach handlowycLr - nalez"lz podac liczbe i emitent-a ak-cji:
nie dotyczy
airc;e re stanowia pakiet wigkszy ntL L)eo akcli w spolce: nie dotyczy
Z tego t-ytulu o-.iqgnqlem(elam) w roku ubieglym doch6d w wysoko6ci: nie dotyczy

l,labytem(am) (nabyl m6j nai2onek, z wylaczeniem nien.ia
przynaleZnego do jego najatku odrebnego) od Skarbu Panstwa,
r)rnej paisi.wcwe-1 osob'y prawnej, jednostek samorzadu
t.e.rytorialnego, ich zwiazk6vr 1ub od komunalnej osoby pravrnej
rTaslepujilce nienie, kt6re podlegalo zbyciu w drodze przetargu -
rrafezy podai opis mienra i date nabycia, od kogo:
Jedna dzia.l.ha budowlana o powierzchni 8 ar6$, nab!'to od GDiny Nedza w czerwcu 2OO1r o
warto6ci 28 OOO zL, uI . Akacjot{a,

Prowadzg dzialal-no56 gospoda rczai' (nalezy poda6 f ormg
prawna i przednrrot dzialal.noSci: nie dotyczy

osobi-5i:ie : rrie dotyczy
wsp6inie z innymi osobami: nie dotyczy

Z tego tytr-rlu osiagnalem (elam) w roku ubieglym przychod
j dochcid w wysoko6ci: nie dotyczy

Zarzadzam clzialalno6cia gospoda rcza lub j estem
przedst-awicielem pelnomocnikieni takie3 dzialalno6ci (naiezy
poda6 formg pravrna i przedmiot dzialalnosci ) : nie dotyczy
- osobj-Scie: nie dotyczy
- wspo.l r', j e z innymi c.sobarrri: nie dotyczy
7. tego tytuiu <;siqgn4lem(elam) r^' roku ubieglym dochod
h/ v,rysokosci: nie dotyczy

VII.
l W sp(rlkach handlowych (nazwa, siedziba spolki ) : nie dotyczy

_r estem czlonkiem zarzadu (oC kredy) : ni e dotyczy
- jestem. czlonkiem rady nacizorczej (od kiedy): nie dotyczy

jestem czlonkiern kornis j i rewizyjne j (oO kiedy) : nie dot ycz-y
Z tego tytulu osiqgnqlem(elam) w roku ubieglynr dochod: nie dotyczy

'ri spolCzielniach: nie dotyczy
jestem czlonkiem zarzadu (od kiedy): nie dotyczy

- jestem czlonkiem rady nadzorczej3 (oC kredy): nie dotyczy
j estem czionk-rem komis; r rewi zy)nel (od k:-edy) : nie dotyczlz

Z tego tytulu osi4gnalem(glairi) w roku ubreglym docl-rod w wysokosci:
nie dotyczy

W fundac;ach prowadzqcych dz-ialair':os6 gospodarcza: nie dotyczy
- tesLem cz-ionk.rem zarzqdu (od kieciy) : nle doLyczy
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- lestem czlonkiem rady nadzorczel (od kieCy,): nie dotyczy
- )esLem czrlonk.Lem kr:rnis;i rewizyjnej (oO kiedyl: n.Le dotyczy

Z tego tytulu osr.aqnalem (elani) w roku ubreglyn", dr:cnod w wysokosci:
nie dotyczy

VIII.
lrrrre dochody osiqgane z tytulu zatrudnieni a luo rnne j
dzj-alalno6ci zarobkowej lub za)ec, z poCaniem kwot uzyskiwanych
z kazdego tytulu:
wynagrodzenie ze stosunku pracy 72946,75 zL

rx.
Skladniki mieni.a ruchornego o warto6ci powy2el 10,000 zlotych (w
przypadku pojazd6w mechanicznych na1e2y podai marke, model 1

rck produkcji) : mal2eiska rozdzielnoS6 majatkowa; ,, wartosci wymienionych pojazd5w:
koparko-ladolrarka catepil1ar 4288 - 1995r; 52000,00 21.
koparko-.l.adovrarla catepil].a! 4288 - 1996r,' 52OOO,OO zL,
koparko-ladowarka catepillar 432D - 2001r,. 61000,00 zI.
kopalko-ladowarka Case 580 LSP - 1995r,' 20000,00 zl .

sa.moch6d ci.g,arowy l.rAN - 1991r, 12000,00 zl
Fiat Scudo - 2OO1t, 10000,00 zl..
Dacia Duste! - 20a0r, 18000,00 zl.

x.
Zobowiazania pieniezne o warto6ci powyzej 10.000 zloLych,
zaciqqn:Lgte krectyty i pozyczkt oraz warunki, na ;akich zo
uCzieione (wobe,r: kogo, w zwjazku z;akim zciarzerriem, w ja

ymwt
stal
ki ej

3q.r,'Y,r' fi?ffi\
( poop]. s )

v
wyso koS ci n-i e dol yc zy

Powyzs:j(i c;sw.l-adczenie strl-iadam Swiadomy(a) , L2 na podstawie art.
i'33 s 1 Kctlek-su kar.-nego za podanie nrep:raw,cy lub zataienie
prawciy Erozi kara pozbawren j a r,lolnosci.

Pawt cr^; 25 kwietni a 2011 r
(mie j sccwoSc, data )

l'li ewlaSci-we skreSIrc .

' N j e dc,tyczy Czia-1alnoSci wytw6r cze) vJ rcf nict--wie w zakresie
produkc;i roSlinnej i zwier:z.gcej, w formie r zakresie
gospooa rstvra rodzil:nego .

-t Nie dotyczy raci nadzor:czych spoldzierni mieszkanior,vych.
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