
UR2AD GMINY ax-^i ^
/#7^- OSWIADCZENIE MAJATKOWE

2 2 NIL 2016
-_.we|ta, zast^Gy-vyojtej-sekretaraa-gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy,

Godz.
osoby zarzqdzajqcoj i Gztenka organu zarzqdzajacego gminnq osobq-efawjiq

f WyUuJ*

Uwaga:

lipniii \A/rSit*i• •%* • iiu VYV/Jiu

Malgiew , dnia
(miejscowosc)

31.08.2016

1. Osoba sktadajaca oswiadczenie obowiqzana jest do zgodnego z prawdq, starannego i zupelnego
wypetnienia kazdej z rubryk.

2. Jezeli poszczegolne rubryki nie znajduja. w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy wpisac „nie
dotyczy".

3. Osoba sWadajqca oswiadczenie obowiqzana jest okreslic przynaleznosc poszczegolnych skiadnikow
majqtkowych, dochodow i zobowia.zari do majqtku odrebnego i majqtku objetego malzeriska.
wspolnoscia majatkowa.

4. Oswiadczenie majqtkowe dotyczy majqtku w kraju i za granica..

5. Oswiadczenie majqtkowe obejmuje rowniez wierzytelnosci pieniezne.

6. W czesci A oswiadczenia zawarte sq informacje jawne, w czesci B zas informacje niejawne
dotycza.ce adresu zamieszkania sktadajqcego oswiadczenie oraz miejsca potozenia nieruchomosci.

CZ^SC A

Ja, nizej podpisany(a), Elzbieta Malgorzata Michalczuk
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) J35.12.1961r.
Zespol Szkol w Krasieninie

21-025 Niemce, Krasianin 29

dyrektor

w Brzegu

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dzialalnosci go-
spodarczej przez osoby pelniace funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz. 679, z 1998 r. Nr 113, poz. 715 i Nr 162,
poz. 1126, z 1999 r. Nr 49, poz. 483, z 2000 r. Nr 26, poz. 306 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz.
1806) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz
z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806), zgodnie
z art. 24h tej ustawy oswiadczam, ze posiadam wchodzace w sklad maizehskiej wspolnosci majatkowej lub
stanowiace moj majalek odrebny:

Zasoby pieniezne:

—srodki pieniezne zgromadzone wwalucie polskiej: nie dotyczy

— srodki pieniezne zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy

— papierywartosciowe: nie dotyczy

na kwote: nie dotyczy
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II.

1. Domo powierzchni: 81 m2, o wartosci: 310000 zl tytul prawny: ^spd2w2asnoic

2. Mieszkanie o powierzchni: .«£dot.^ m2, o wartosci: nie..£otyczy ]tytul prawny: .^i®....^.?.!:.^?.?.^..

3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: nie dotyczy^ , powierzchnia: nj.e_dotyczy^

o wartosci: .£££.. dotyczy

rodzaj zabudowy: .^e^otyczy

tytul prawny: .£ie..„^£ty££y

Z tego tytuiu osia.gnatem(etem) w roku ubieglym przychbd i doch6d w wysokosci: niem.doj.yczy

4. Inne nieruchomosci:

powierzchnia: dzialka przy domu z ogrodem i zabudowy gosp. 13,5 ar

0 wartosci: w l^cznej wycenie domu

tytut prawny: wspolwiasnosc

III.

IV.

Posiadam udzialy w spotkach handlowych — nalezy podad liczb$ i emitenta udziatdw:

nie dotyczy

udzialy te stanowia. pakiet wiekszy niz 10% udzia!6w wspotae: ..^.£f...f°.t£.^fY...

Z tego tytulu osia.gnatem(elam) w roku ubiegfym doch6d wwysokosci: nie dotyczy

Posiadam akcje w spolkach handlowych — nalezy podac liczbe i emitenta akcji:
^* nie dotyczy

akcje te stanowia. pakiet wiekszy niz 10% akcji w spotce:

nie dotyczy

Ztego tytulu osia.gnatem(etem) wroku ubiegtym doch6d wwysokosci: nle^ dotyc?.Y,.
V.

Nabytem(am) (nabyl m6j malzonek, z wylaczeniem mienia przynaleznego do jego majajku odrebnego) od
Skarbu Panstwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorzadu terytorialnego, ich zwiazkbw lub od
komunalnej osoby prawnej nastepujace mienie, kt6re podlegalo zbyciu w drodze przetargu — nalezy podac

opis mienia i date nabycia, od kogo: nie dotyczy
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VI.

1. Prowadze dzialalnosc gospodarcza.2 (nalezy podac forme prawna. i przedmiot dzialalnosci): nie dotyczy

— OSObiSCie nie dotyczy

— wspblnie z innymi osobami nie dotyczy

Z tego tytulu osia.gnatem(elam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokosci: Ji^^dotyczy

2. Zarzadzam dzialalnoscia. gospodarcza. lub jestem przedstawicielem, pelnomocnikiem takiej dzialalnosci

(nalezy podac forme prawna. i przedmiot dzialalnosci): nie dotyczy

— OSObiSCie nie dotyczy

— wspolnie z innymi osobami nie dotyczy

Z tego tytulu osia.gnaJem(elam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: nie dotyczy

VII.

1. W spolkach handlowych (nazwa, siedziba spolki): nie dotyczy

—jestem czlonkiem zarzadu (od kiedy): nie dotyczy

— jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): ..^ie.. dotyczy

—jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): pie^dotgczy

Z tego tytulu osia.gnatem(elam) w roku ubieglym dochdd w wysokosci: nie dotyczy

2. W spoldzielniach:

nie dotyczy

jestem czlonkiem zarzadu (od kiedy): nie dotyczy

—jestem czlonkiem rady nadzorczej3 (od kiedy): nie dotyczy

— jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy

Z tego tytulu osiajjnatem(elam) w roku ubieglym dochdd w wysokosci: nie dotyczy



3. W fundacjach prowadzacych dzialalnosc gospodarcza.:

nie dotyczy

—jestem czlonkiem zarzadu (od kiedy): nie dotyczy

— jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy

— jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy

Z tego tytulu osia.gnatem(etem) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: nie dotyczy

VIII.

#*n Inne dochody osia.gane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnosci zarobkowej lub zajec, z podaniem kwot

uzyskiwanych z kaZdego tytulu:

z tytulu zatrudnienia w Zespole Szkol w Krasieninie od 01. 01.2016 do 31.08.2016

P£zych6d wynosi: 52 408,03 zl

z tytulu umow zlecenia od 01.01.2016 do 31.08.2016

IX.

Skladniki mienia ruchomego o wartosci powyzej 10 000 ziotych (w przypadku pojazddw mechanicznych nalezy

podac marke, model i rok produkcji):

samochod osobowy Fiat Stilo 1,9 2003 r.

samochod osobowy Chrysler PT Cruiser 2,0 2001 r.

X.

Zobowiazania pieniezne o wartosci powyzej 10 000 ziotych, w tym zaciagniete kredyty i pozyczki oraz warunki,

na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiazku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokosci): nie dotyczy
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