oŚWIADCZENIE MAJĄTKoWE
kierownika jednostki organizacyjnej gminy,

Koniecpol dnia 25.04.2013 r.
(miejscowość)

Uwaga:

l.

Ósoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z
każdej z rubryk.

ż. Jeże|i poszczególne
3.

4.
5.
6.

rubryki nie znajdują

w

prawą

starannego i zupełnego wypełnienia

konketnym przypadku zastosowania, nalężry wpisaĆ

,,nie dotvczv".

Osoba składająca oświadczenio obowiązana jest okeślićprzynależnośćposzczególnych składników
majątkowycĘ dochodów i zobowiązań do majątku osobistego i majątku objętego maŁenską wspólnoŚcią
majątkową.

Oświadczenie majątkowe doryczy majątku w kaju i 7A graniaą.
oświadczeniemajątkowe obejmuje również wierzytelności pieniężne.
W częściA oświadczenia zawarte są informacje jawną w częściB zaśinformacje niejawne dotyczące
adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.

czĘŚc A
Ją nDej

a)

podpisany(

urodzony(a)

17 lrwietnia 1964 r.

Przedszkole Nr

1

Barbara Mańa kurzelewska
i nazwi§ko oraz nazwisko rodowe)

(imiona

w Koniecpolu

w Koniecpolu ul. Pułaskięo 11i19 -

Ęrektor

(miejscł złrudnienią stanowisko lub f,mkcja)

z dńa 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia
działalnościgospodarczej przez osoby pehriące funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz, 679 z 1998 t.
Nr 113, poz. 7l5 iNr 162, poz, |126, z 1999 r. Nr 49, poz. 483, z ż000 r. Nr 26, poz,3O6oraz z2002 r. Nr
l13, poz.984 iNr2l4, poz. 1806) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z2001r
Nr 142, poz. 1591 oruzz2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984,Nr l53,poz. 1271 iNr214,
po zapoznaniu się z przepisami ustawy

poz.l80§),zgodniezart.24htejustawyoświadczam'żeposiadam@ś§i

fiajqtk)*q'-lub stanowiące mój mająiek odrębny:
(|f]"'

I_

.,,,7

Zasoby pieniężne:
środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej:

-

40.000 zł

-

środki pienięźme zgromdzone w walucie obcej:
nie doĘcry.......
papiery wartoŚciowe:

niedoĘczy,,,..

na kwotę

IL
l. Domo powierzchni: .......... m2,
2.

o wańości: ,...........

§tuł prawny: nie dotyczy

Mieszkanie o powierzchni: 40,26lł, o wańości:26.464,22 zl tYuł prawny: wlasność

3. Go spodarstwo rolne: nie doĘczy
rodzaj gospodarstwa:
o wartości:
rodzaj zabudowy: .......................
tytuł prawny:

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

powierzchnia:

ZtegotytufuosĘnąłem(ęłam)wrokuubiegłymprzychódidochódwwysokości:....,...,"""
Inne nieruchomości:

pońerzchnia: dzialka o powierzchni 90
o wartości: 338§,80 zł

m2

t}tuł prawny: wspó}wlasność

ilt.

- nalezy podać liczĘ i emitenta udziałów: nie doĘczy

posiadam udziaĘ w spółkach handlowych

ńziaŁy te stanowĘ pakiet wĘkszy ńż l0

oń udziaŁów w spółce: ............,.

Z tego tytułu o§i€nąłem (ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

tv.
Posiadam akcje w spóil<ach handlowych

-

naleźry podac

liczĘ

i emitenta akcji: nie doĘczy

akcje te starrowią pakiet większy niż 10 Yo akcji w spółce:

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

v.

NaĘłem(am) (nabył mój małźonek,z wyłąpzeniem mi enia przlnaleinego do jego majątku odrębnego)
od Skarbu, innej panswowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków lub od
komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu - lależy
podać opis mienia i datę rrabycią od kogo: nie dotyczy...,..,

vI.
1. Prowadzę działalnośćgospodarcd

(należy podaó formę prawną i przedmiot działalności):

nie dotyczy
osobiście
wspólnie z innymi osobami
Z tego §tufu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:

-

J

2.

Zarądzam działalnościągospodarczą lub jestem przedstawicielerą pełrromocnikiem takĘ
działalności(naleĄ podń formę prawną i przedmiot działalności:): nie dotyczy

-

-

osobiście
wspólnie z innymi osobami

Ztegotl,tułuosĘnąłem(ęłam)wrokuubiegłymdochódwwysokości:..............

Vil.

l.

W spółkach handlowych (nazwą siedziba spó&i): ni€ dotyczy

-

jeśem członkiem zarządu (od kiedy): ......,......
jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):
jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ..................,...
Z tego tyułu osĘnąłem(ęłam)w roku ubiegłym dochód w wysokości: .....,.............

2.

W spółdzielniach: nie dotyczy
jestem członkiem zarządu (od kiedy): .............
jestem człoŃiem rady nadzorczej3 (od kiedy):
jestem człoŃiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ...............,........
Z tego tytufu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegĘm dochód w wysokości: .,..........,.........

3.

W fundacjach prowadzących działalnośćgospodarczą: nie dotyczy

-

-

jestem członkiem zarządu (od kiedy):
jestem członkiern rady mdzorcĄ (od kiedy):
jestem człoŃiem komisji rewizyjnej (od kiedy): .............
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegĘm dochód w wysokości: .................

vIil.

Inne dochody osiągane z tytufu zatrudnienia lub irrrrej działalnościzarobkowej lub zajęć, z podaniem
kwot uzyskiwanych z każdego tytułu: dochód z tytułu zatrudnienia - 54.381,54 zł

x.

Składniki mienia ruchomego o wartości polyyz€j 10.000 złotych (w przypadku pojazdów
mechanicznych naleĘ podaó markę, model i rok produkcji): Opel Cona - 2003 r.

x.

Zobowiąania pieniężne o wartości powyżpj 10.000 złotycĘ w tym zaciągnięte kredyy i pożryczki
oraz waruŃi, na jakich zostĄ udzielone (wobec kogo, w związku z jaktrn zdarzeniem, w jakiej
wysokości) : nie dotyczy

Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie ań. 233
za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności
Koniecpol, dnia 25.04.2013
(miejscowość,data)

r.

§ 1

Kodeksu karnego

ń*,

......................Yl

(podpis)

W
l
2
3

Niewłaściwe skreślić

Nie dotyczy działalnościwytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej,
w formie i zakesie go§podarstwa rodzinnego.
Nie dotyczy rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych

