OSWIADCZENIE MAJĄTKOWE

wĘtą zastępey wĘt*i sekrełarza gminy; slerbnika gniny; kierownika jednostki
organizacyjnej gminy,
iąeęg

Koniecpol... ...

,..29.04.2013...

(miejscowość)

(dnia)

UWAGA:

l,

osoba składająca oświadczenie obowĘarrajest do Zgodn€go z prawĘ sarannego i zupelnego wf?elnienia

2.
3.

leżeli wszrząfilne rubryki nie najdują w konkremlm przy,padku zastosowania, nal€ł rłpisać ,,nie dotyczy".
poszczególnych składników
osoba skladająca oświadczenie obowiązanajest określićprżłTlale:żność
majątkolłlch, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńskąwspólnością

4,
5,
6.

każdej z rńryk.

mająlkową.

ośńadczenie majątkowe dotyczy majątku w lcaju i

Za

8lanią.

oświadczenie mająlkowe obejmuje ń\łnieżwier4{elności pieniężne.
W częściA oświadczenia zawarte ą informacje jawne, w częściB zaś informacje niejawne dotycące adresu
zamieszkania skladającego oświadczenie oraz miejsca po,łożenianieruchomości.

CZĘSC A
Ja, niżej podpisany(a),

.. , ,.. . .. ,.

.

Jolanta

Fyda Piec..

. .

.. ... ..

.

...

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) ...29 kwietnia 1962r..........,...,...,
Zespoł Szkoł w Koniecpolu... ,.. ..
dyrektor.. , ... . .. .

w

Łopusmie,,. .,,

..

(miejsce uatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

2l

sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowa&enia &iała-lności
gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz. 679, z 1998 r. Nr 113, poz. 7l5 i
Nr 162, poz. 1126,z 1999r.Nr 49,poz.483, z2000 r. Nr 26, poz.306 oraz z2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr
po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia

2l4,poz. 1806) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorądzie gminnym (Dz. U. z 200l r. Nr l42, poz.
l59I orazz2O02 r.Nr23,poz. 220,Nr 62,poz.558, Nr l13,poz,984,Nr 153, poz. 1271 iNr 2|4, poz.
1806), zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, z,e pq§iadam wchodząpe w skład małżenskiej wspó|ności

majątkouejhb@
I. Zasoby pieniężne:

-

środkipieniężne zgromadzone w walupie polskiej:

II.
1.

2.
J.

vI.
Prowadzę działalnośćgospodarcząt2i (należy podać formę prawną i przedmiot &iałalności): ...,..,..
Nie dotyczy, ,. ..,
1.

-

osobiście
wspólnie z innymi osobami

Ztegotytufuosiągnąłem(ęłam)wrokuubiegĘmprzychódidochódwwysokości:..................
2. Zarządzam działalnościągospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej

działalności(nalezy podac formę prawną i przedmiot działalności):nie dotyczy
osobiście...,

-

wspólnie z innymi osobami

Z,"g.rv,"ł""ri*"ui".rJ..l*r"U""Ui.*łr.lo.tJa**}rokoS.i

. . ....

.

.

vII.
1.

-

W społkach handlowych (nazwą siedziba społki): nie dotyczy...
jestem członkiem zarządu (od kiedy):...

,

... ... ..

,. .,. ... ,.. ..

-i".."'.'ionl.i..,.aynua'o,","jtoałi"ayl.

-

jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy)

',"u"..,,"'""..*''ł".re".l*,",."ui"'t',"lo"r,oa*ó.or."s"i.
2. W społdzielniach: nie dotyczy

-

jestem członkiem rady nadzorczejl3]

-

.i".,..",io"O'..U".'łi..*;,;;:';;;.;].,,,,..,.,.,,,.,...,..

1od kiedy1:

Z tego tytułu osiąnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ...

i

'

nr"a*""r, pro.uuJrą"}"r, arułuinoSe gorpoa"r"ru,

"i"

a",v

".;

. .,.

.,,.,,,..,

... ...

.

.

-

jestem członkiem zarządu (od kiedy):

-

jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):

-

jestem człoŃiem komisji rewizyjnej (od kiedy):.., "

,

"

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym dochód w wysokości: , " " , ",

VIII.

,

zarobkowej
Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności

hń

zajęć,

z

podaniemkwotuzyskiwanychzkażdegotytufu:wynagrodzenia72391,07PLN.....'..............
umowa zlecenie-622,43 PLN.. .
.

(w prąpadku pojazdów
składniki mienia ruchomego o wartości powyzej 10 000 złotych
Bora - 2003, Volkswagen
mechanicznych naleĄ podać markę, model i rok produkcji): Volkswagen

Ix.

Golf-

2008. ..

..

_

w tym zaci€nięte kedyy i
Zobowią,zania pieniężne o wartości powyżej t0 000 złotych,
związku z jakim zdarzeniem, w
pożryczki oraz waruŃi, na jakich zostĄ udzielone (wobec kogo, w

X.

jakiej wysokości): nie dotyczy.

. . ..

Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iz na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu kamego za
podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności,

Koniecpol,

29

.04.2013

(miejscowośc, data)

\oIrłytv
j
(podpis)

]tI Niewlaściwe skreślić,
iii Nl. aotv"ry ariałalnościwywórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślirrnej i

zwierz@j, w formie

i

zakresie gospodarstwa rodzirnego.
[3| Nie dotyczy rad nadmrczych spółdzielni mieszkaniowych.

11e
l

i
i
I

