
ośWADczENlE MAJĄTKoWE

ila' zasĘpcy wóita' sekrEtaża gminy, skaónika gminy' kie.ownika iednostki oĘanizacy'ng gminy,
osoby zaŻĄdzaiącą i członka organu zarządzając€go gminną osobą Prawną

oraŹ osoby wydającei decyzje administJacine w imieniu wóita , 
Ża',/ l

Czama , dnia 15.0i1.2011 r.
(fie]ścoM]ć)

Uwaga:

1. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z p.awdą starannego i zupełnego wypełni€-
nia każdej z rubryk.

2. Jeźeli poszczególne fubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, naleźy wpisać dielbllt
glvl.

3. osoba sktadająca oświadczenie obowiązana jest określić P.zynależnośó poszczególnych sktadników mająt-
kowych, doohodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wsŃlnością ma-
jątkową

a. oświadczenie majątkowe dotyczy majłku w kraju i za granicą

5. oświadczenie mająlkowe ob€jmuje ńwnieź wieeytelności pienięźne.

6. w części A oświadczenia Żawańe są informacje jawne' w części B zalś informacje niejawne .lotyczące adr6_
su Żamieszkania składającego oświadcŻenie o.az miejsca położenia nieruchomości.

czĘść A

Ja, niżej podpisany(a), Mańa Zofia l\,4arkowjcz sorota 
'(imiona ina&isko oEż nażwisko rodow6)

urodzony(a)15 maja 1966 r' wŁUkano\łicach

dyrektol zespołu szkoł w czarnej
(mieFcezalrudnienia stahowisko lubrunkcja)

po zapoznaniu się z pzepisami ustawy z dnia 21 sjefpnja 1997 r' o oglaniczeniu prowadŻenia dzaałalnoŚci go_

spodarczą plzez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz' U Nr 106, poz. 679, Ż 1998 r Nl 113, poz' 715 i Nr 162,
poz.'1126'Ż 1999r' Nr49, poz 483'z2000 r' Nr26'pÓz 306 oązz2a02l Nr113' poz'984iNr214' poz.1806)oraz
ustawy z dnia 8 matca 1990 r. o samoŻądzie gminnym (DŻ' U. z 2001 f. Nr 142, poŻ' 1591 olaz z 2oa2 l' Nr 23'
poz' 22o' Nl 62' poz' 558, Nr 113' poz' 984' Nr 153' poz. 1271 i N( 214' poz' 1806)' zgodnie z art' 24h tej uśawy
ośWiadczam, że posiadam wcho(żące w skład maźeńskiej Wspólności majątkowej lub stanowiące mój majatek

t.

Zasoby pieniężne]

- ślodkj pieniężne gromadzone wwalucie polskiej: nie dotyczy

- środki pieniężne gromadzone w'v!€lucie obcej: nie dotyczy

- papiery wańościowe: nie dotyczy
na kwotę:

oom o powieŻchni: 150 m'Ż' o Wartościi 4oo ooo zł tytuł pfawny: \^,!sPółwłasność mażeńska

.

1.

2.

3

lVieszkanie o powierŻchni: nie dotyczy m'Ż' o wańości:

GoŚpodarstwo ro1ne:

rodraj gospodarslwa. nie dotyczy. Dowerzchl a:

Ztego tyttłu osiągnąłem(ęiam) w roku ubiegł}m przychód i dochÓd wWsokości:

4 lnne nieruchomości:

tylulpra!Ą'ny:

il 
',-ł

\



povieŻchnia| 44 ary - dzialka' na której wybudowtny jest w!V' dorn

o wańosd: 30 000 zł
iytuł plawnY: wspołłłasność mażeńska

t.

Posiadam udziały w spółkach handlowych _ należy podać liczbę iemitenta udziabw:

nie dotycŻy

udzjały te stanowią Pakiet wjększy njŹ 10% udzjałóww spółce:

Z tego iytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód wwysokości]

tv.

Posiadam akcje w społkach hand|owych _ na|eży podać liczbę iemitenta akcji:

nie dotyczy

akcje te stanowią pakietwiększy niż 10% akcjiwspÓłce:

Z tego tytułu osiągnąłem{ęł;m) w rokJ ubiegłym dochód w wysokości:

Nabyłem(am) (nabył mój maŁonek, Ż WłącŻeniem rnienia przynaleŹnego do jego majątku odrębnego) od skar_
bu Państwa, innej pańsnłov\r'ej osoby prawnej' jednostek samoządu terytorialnego' ich związków lub od ko-
munalnej osoby prawnej następujące mienie, ktÓre podlegało zbyciq w drodŻe p.Żetafgu _ należy podaó opis
mienia adatę nabycia, od kogo| nie dotyczy

vt.

1. Provvadzę działalność gospodarczą'? (naleŹy podaó formę pEvtną i pŻedmioi działa|ności); nie dotyczy

- osobiścje

wspólnie z innymi osobami

Z tego tytułu osiągnąłemięłam) w roku ubiegvm dochód w vlysokości:

2' zaŻądzam działalnośclą gospodarczą lub jestem pżedstawicielem' pełnomocnikiem takiej dzialalności

(należy podaćformę prawną i plzedmiot działalności): nie doiyczy

_ osobiście

- Wspólnie z innymiosobami

ztego tytułu osiągnąłem(ętam ) w roku ubiegłym dochód WWysokościI

VII,

1' W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): nie dotyczy

' jestem członkiem zaządt] (od kiedy):

_ jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):

_ jestem członkiem komisji rewiŻyjnej (od kjedy):

Ż tego tytułu osiągnąłem(ętam) w roku ubiegłym dochód wwysokości:

2' W spółdzielniach:

_ jestem członkiem Żarządu (od kiedy)]

_jestem członkiem rady nadzorczej3 (od kiedy):

_ jestem cz}onkiem komisji rewjŻyjnej (od kiedy):

Z tego tyiułu osiągnąłem(ętam ) w 
'oku 

ubiegłym dochód wWsokościI

-q



3' W fUndacjach prowadzących działalnośÓ gospodarczą

jestem członkiern zarz ądu (od kiedy)]

jestem członkiem ffidy nadzorczej (od kiedy):

_jestem członkiem komisji rewzyjnej (od kjedy):

Z tego tytułu osiągnąłem(ęIam) w.oku ubieglym dochód w wysokoŚcł:

v t,

lnne dochody osiągane z tytułU zatrudnienia lub innej dzialalności zarobkowej ]Ub Żajęć' Ż podaniem kwot
uŻyskiwanych z każdego tytułu: m oje dochody : 85177 ,46 zł ' dochody malżonka : 7a221 

'34 
z#

tx.

składniki mienia ruchomego o wańości powzej 10 o00 złotych (W prŻypadku pojazdóW mechanicŻnych należy
podaÓ markę, model i rok produkcji)] Toyota corolla, Iok produkcji 2006, wańośó 28000 Żł _ \Bpóhvłasność

x.
Zobowiązania pienięŹne o wartości powyżej 10 o00 złotych' w tym zaciągnlęte kred}ły i pożyczki oraz Warunki'

na jakicń zosiały udzielone (wobec kogo' \'ł vłAązku z jakim zdarzeniem' w jakiej wysokoŚci)| kredyty hipoteczne
Żaciągn]ęte na budowę domu] 96 000 zł] 53 500 cHF

czĘŚĆ B

Ad res zamieszkania osoby składającej oświadczenie:

I\/iejcce po'ozen a r re Jcho_'rosci

1

2.

3.
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Powyższe oświadczenie skladam świadomy(a)' iż na podśawie ań' 233 s 1 Kodeksu kamego 2a podanie nie_
prawdy lub zatajenie prav,dy grozi kara pozbawienia wolności'

l,,l,t Wlu l ls , cq Lłfi 11, l'r'ł,dua1'r"
(mi€Fcowść, data) (podpis)

i Nievtlaściwe skteślić'
'Ż Nie dotyczy działalnoś.i wlwórczei w folnictMe w zakeśie p'odukcii toślinnej a zwierzęcej, w fomie i zakresie gospodaF

' N'e dolyćzy rad nadzotczych spółdzielni m ieszkaniowych


