OSWIADCZENIE MAJĄTKOWE

".§tępą,\yq

włńjt.,
organizacyjnej

,

gminy,

kierownika jednostki
.l

ą

.,.,.,Koniecpol.,......,...,., dnia .,.30-04-2013...,.,..,.,.,,.r.
(miejsmwość)

Uwaqa:

,l.

osoba składaiąca ośWiadczenie obowiązana iest do zgodnego z prawdą starannego
każdej z rubryk.

i

zupelnego Wypelnienia

2,

Jeżeli poszczególne rubryki nie

3.

osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określićprzynależnośćposzczególnych skladników
majątko}vych, dochodóW i zobowiązań do maiątku odrębnego i maiątku objętego małżeńskąWspólnością

4,
5.
6.

"nie dotvczv",

zna.|dują

w

konkretnym prżypadku zasto§owania, należy wpisać

majątkową.
ośWiadczenie maiątkowe dotyczy maiątku W kraju i za granicą
ośWiadczenie maiątkow€ obejmuje róWnież wierrytelności pieniężne.
W części A ośWiadczenia zawańe są informacie jawne, w części B zaśinformacie niejawne dotycące adresu
zamieszkania składaiącego oświadczenie oraz mielsca położenia nieruchomości.

czĘsc A
Ja, niżej podpisany(a),,....,...,..,.,..,AGATA..WlĘCEK....

NOLBERCZYK.

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

........zEsPóŁ..EKoNoMlczNo

-

ADMlNlsTMcYJNY sZKÓŁ W..KoNlEcPoLU
(miejsce zatrudnienia, stanoWisko lub f unkcja')

po zapoznaniu się z pżepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r, o ograniczenju prowadzenia działa|ności gospodarczej pżez osoby pełniące
,]998
funkcje publiczne (Dz, U. Nr 106, poz. 679, z
r, Nr 113, poz, 715 i Nl 162, poz, 1126, z 1999 r. Nr 49, poz, 483, z 2000 r, Nr 26, poz. 306
oraz z 2002 r, Nr 1,13, poz, 984 i Nr 214, poz, 1806) oraz ustawy z dnia 5 czeMca 1998 r, o samożądzie Województwa (Dz. U. z 2001 r, Nr 142,
voz. 159Q olaz z 2002l. Nl 23, poz, 220, Nr 62, poz, 558, Nr 153, poz, 1271 i Nl 214, poz. 1806), zgodnie z ań, 27c tej ustawy ośWiadczam,
że posiadam Wchodzące W skład małżeńskiej WsŃlności majątkowej lub slanowiące mój majątek odrębny:

l.

Zasoby pieniężne:
-

środki pieniężne zgromadzone w walucie poIskiej: ,...,.,30.000,.zł.

na kwotę:

ll.

wspćlłwłasność
w 1/zczęści
o wańości: ,.,..,.,.,.,,.,......... tytuł prawny: ....,. nie... dotyczy,,...,,,,.,

1. Dom o powiezchni: ..103,.. m2, o wartości: .80.000.zl...., tytuł prawny:

2. Mieszkanie o powiezchni: .,...., m2,
3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: .produkcja

roślinna....,...,...... powiezchnia:

6,27

ha

o wartości:

..,.,....,....,.,....20.000 zł,..,.,..............,..

rodzaj zabudowy: murowane idrewniane budynki gospodarcze,..,.,.,,,...,,.,.,..,
tytuł prawny:,.współwłasnośćw 1/2.,części..,.,.
Z tego tytułu osiąnąłem(ęłam) w roku ubieglym pzychód i dochód w wysokości: ,.,..,.,,.,.,...,,..
4, lnne nieruchomości:

powiezchnia:

nie.,. dotyczy.,....

lll.
Posiadam udzialy w spółkach hand|owych - na|eży podaó liczbę i emitenta udziaów:
...,.,. nie... dotyczy

udziały te stanowiąpakiet większy niż '10% udziałów w spółce:
Z tego tytulu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

lV.

Posiadam akcje w spółkach handlowych - należy podaó liczbę iemitenta akcji:
nie... dotyczy..,...

akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w społce:
Z tego tytułu osiągnąłem(ęlam) w roku ubieglym dochód w wysokości:'

V.
Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia pzynależnego do.jego majątku odrębnego) od
Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samoządu terytorialnego, ich związków lub
od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze pzetargu - należy
podaó opis mienia i datę nabycia, od kogo: ..,....,... nie... doĘczy.,.,..

Vl.
1

Prowadzę działalnośćgospodarcząz (należy podać formę prawną i pzedmiot działalności):
nie... dotyczy.,..,,

,

- wspólnie z innymi osobami

zt.g.

tyt;ł,.;iągildięili;;k; ;;i;;ń ;;y;hil iil.hód;;Y;;k;;;i,

,

,

. ., ..

.

2. Zaządzam działalnościągospodarczą lub jestem pzedstawicielem, pełnomocnikiem takiej działaIności

(należy podać formę prawną i pzedmiot działalności):,......,.. nie... dotyczy....,.......,...,.
-

wspólnie z innymi osobami

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

-

jestem członkiem rady nadzorczej3 (od kiedy): ..,....,.. nie... dotyczy,..........,...

-

jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ..,,.....,., nie... dotyczy..,...,....,..,

zióg.iyi,i,.,iąg;ffiGil';;.k,;ffirń;ffi;;;v;;ń;i,,,,,,,,,,,,,,,
3, W fundacjach prowadzących dzialalnośó

gospodarczą

-

jestem członkiem zaządu (od kiedy): ...,...,..,.,,.,.... nie,,, doĘczy,.

-

jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): ..,.,.,,.,, nie... dotyczy.,..,,.,,,..,.,

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubieglym dochód w wysokości;,.,...,,...,....,....,

Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej ,l0,000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i poźyczki oraz

warunki, na jakich zostały udzie|one (wobec kogo,

WysokoŚci):

w

związku

z

jakim zdazeniem,

w

jakiej

,,.,.,,,.,,.,.,,nie...

Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie ań, 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie
nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawlenia wolności.

,

Koniecpo1,30.04,201 3,,,.,.,.,,,,,.,,.,.,.,
(miejscowośc, dala)

Ńisę| tlŃrl
(podpis)

94,

/,,

