
OSWIABCZENIE MAJĄTKOWE

'-i I 't'

^ą ( )t4 r| u |4v
.! -/:

t'i: .'.-'"- '-

wójta, zastępcy wójta' s€kretarza gminy' slłarbrriką gminy' kierownika jednostki
$rgenizzacyjnej gminy' asoby ?.erc'ąd;z,eiąe€j i człorrka crganu zarządzającęga

gminną osobą prawną aruz Gscby wydającej decyzje administracyjn€ w irnieruiu
wójt6 tu

Sarbinowo 30.03.2011
(miejscowoŚć) (onia)

IIWAG,d:
1. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą starannego i zupeŁrego wypehienia

kazdej z rubryk.
2. IeŻeliposzczególrłe rubryki nie znajdująw konkrehr5'rn przypadku zaqtosowanią ta|eĘ wpisać,,nie dotyczy'''
3. osoba składająca oświadczenie obowiryanajest określić prrynaleność poszczególnych składników

mająttrrowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątlr:u objętego małŹeńskąwspólnością
majątkową.

4- Oświadczenie majątkowe doĘcry majątku w kraju i za grantcą.
5. oświadczenie majątkowe obejmuje równiez wierą'telności pieniężne.
6- W części A oświadczęnia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adręsu

zamięszkania składającego oświadczęnie oraz miejsca położenla nieruchomości.

CzĘsC A

Jąntżej podpisany(a), Maria Stanisława Czeszel z d. Spr'utta
(imiona i nazwisko oraz nazrvisko rodowe)

urodzony(a) ..20 kwiętnia 1970....... ... w ... ......Gostyniu'...............

Szkoła Podstawowa w Sarbinowie...............

'.dyrektor szkoły

(miejsce zakudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 t o ograniczeniu prowadzenia działałriości

gospodarczej przez osoby pehiące funkcje publiczre (Dz. U. Nr 106, poz. 679, z 1998 r. Nr 1 13, poz.7I5 i

Nr 162,poz. 1126,z1999r.Nr49,poz.483, zŻ000 r'Nr26, poz.306 oraz2200Żr.Nr 113,poz.984iNr
2L4, poz. i 806) oraz ustarvy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 1 42, poz.

I59I oruzz2a02 r'Nr23, poz.220,Nró2,poz' 55B,Nr 113, poz.984,Nr 153, poz.1277 iNr2l4,poz.
1806), zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małŻeńskiej wspólności

majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

I' Zasoby pieniężne:
środki pienięzne zgromadzone w walucie polskiej: ..nie dotyczy. . . . . .

środki pienięzne zgromadzone w walucie obcej: . . ...nie doĘczy '



papiery wartościowe: .... ..... ' nie daĘczy.

n.
1.

Ż.

na kwotę:

Domopowierzcbni:...nie doĘczy...ra,awartości: Ętułprawny: ...''.
Mieszlranie o porvierzchni: ......'40 .... m2, o wartoŚci: ..'.50 tys....... Ę,tuł prawny: '.własnośĆ..
Gospodarstwo rolne: rcdzaj gospodarstwa: ... nie dotyczy....-", powietzchnia:.

o wartości: ..-- todzĄ zabudowy:

Ę.tuł prawny: . '....
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm ptzychód i dochód w wysokości: ' .. .

4. lnnę nieruchomości: powierzchnia:..... .. . .. . nie doĘczy
o wartoŚci: .... nie doĘcry
tytuł prawny: ...... . nie doĘczy

ur.
Posiadam udziaĘ w spółkach handlowych - naleĘ podać liczbę i ęmitenta udziałow;

rue doĘcry

udztały te starrowią pakiet większy niż 10Yo udziało,w w spółce: . nie dotyczy

rv.

:::::T:*::*:::"::1:*:ln:i;:ł*o:*::::::::::::":::] :''
akcje te stanowiąpakiet większy n1Ż I0% akcji w spółce: ..... nie doĘcry

Z tego Ę/tufu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości: ...... nie dotycry ..........

v.
Nabyłem(am) (nabył mój małzonek, z wyłączeniem mienia ptrynależnego do jego majątku

odr'ębnego) od Skarbu Państwą innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu

tery1orialrrego, ich ztviryków lub od korrrunalnej osoby prawnej rrastępujące mierrie' którę

podlegało zbyciu w drodze przetatgu - naleĘ podać opis mienia i datę nabycia, od kogo:

nie dotycry



w.

I :::::i:: :1*:: ::'l:T.ffi :::l:1 ::::: :'*: 
o'"'*:: :::* :::::::::

osobiście .. nie dotyczy ....
wspólnie z innymi osobami . nie dotyczy ....'.

Ztego brtufu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm przyehód i dochód w wysokości: ....
.... nię daĘczy

2. Zarządzałrldziałalnościągospodarcząlub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej
działalności (naleĘ podaó formę prawną i przedmiot działalności):

osobiście. ....'. nie dotyczy

wspólnie z innymi osobami nie dotycąl

Z tego t/tufu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ....
... nie doĘczy

vIt.
1. 

'W 
spółkach handlovych (nazwa, siedziba spółki): ..... nie doĘcza

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

Ztego tlrtułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości: ...... nie doĘczy ..........

2. W spółdzielniach: . nte doĘczy

jestem członkiem zaruądu (od kiedy): ..... nię dotyczy

Ztego b'fufu osiąnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości: ...... nie dotyczy .........

3. W fundacjach prowadząpych działainośó gospodarczą . .. . . ..'. nie dotyczy



jestem członkiem zarządu (od kiedy): . ' nie doĘczy

Ztego q/h]fuosiąnąłem(ęłam)wrokuubiegĘmdochódwwysokości: ...... niedoĘczy .........

wII' lnne dochody osiągane zĘfilłu zatrudnienia lub innej działalłrości zarobkowej lub zajęć,z
podaniem kwot uzyskiwanych zkaŻdego Ętułu:

IX. Składniki mienia ruchomego o wartości powyŻej 10 000 złot-vch (w przypadku pojazdów

mechanicznych należy podaó marĘ, model i rok produkcji): . . .'
. .Ręnault Clio 2007 I.....,.....'....

X. Zobowiązaruapienięzne o wartości powyzej 10 000 złotych, W tym zaciągnięte kredyĘ i
peĄczk'l oraz warunki. na jakich zostaĘ udzielone (wobec kogo, w zwią'z|-u z jakim zdarzeniem. w
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PoryŻsze oświadczenie składam świadomy(a),iżtapodstawie arr.233 $ 1 Kodeksu karnego za

podanie nieprawdy lub zatajerue prawdy grozi kara pozbawienia wolności.

......Sarbinowo, 30.03.201 1

(miejscowość, data)

[1 J Niewłaściwe skreślić.
[2} Nie doĘczy działalności w1twórczej w rolnictwie w zakresię produkcji roślinnej i rwierzęcej' w formie i
zakresie gospodarstwa rodzinnego.

[3] Nie dorycąv rad nadzorcrych społdzielni mieszkaniowych.


