
1 - - • v Niemce, dnia 24.04.2017 r.

(miejscowo£6)

fi^.Zal
OSWIADCZENIE MAJ^TKOWE

wojta, zastqpcy wojta, sckrctarza-gminy, skarbmka-gminy^ kierownika jednostki organizacyinej gminv,
oseby-zfti^dzajflccj i czlonka orgafra-^rzffilz^ja^ego-gfflmtHj-osoba prawnq &Faz-eseby-wydajt}€e}-deeyzje-

administf^tcyjne-w-tfflieniu wojta1

Uwaga:

1. Osoba skladajaca oswiadczenie obowiazana jest do zgodnego z prawda, starannego i zupelnego
wypelnienia kazdej z rubryk.

2. Jezeli poszczegolne rubryki nie znajduja w konkietnym przypadku zastosowania, nalezy wpisac "nie
dotyczv".

3. Osoba skladajaca oswiadczenie obovvijjzana jest okreslic przynaleznosc poszczegolnych skladnikow
majatkowych, dochodow i zobowiazari do majatku odrebnego i majatku objetego malzeriska wspolnoscia
majatkowQ.

4. Oswiadczenie majjjtkowe dotyczy majatku w kraju i za granicq.

5. Oswiadczenie majjjtkowe obejmuje rowniez wierzytelnosci pieniezne.

6. W cze;sci A oswiadczenia zawarte Si) informacje jawne, w czesci B zas informacje niejawne dotyczace
adresu zamieszkania skladajacego oswiadczenie oraz miejsca polozenia nieruchomosci.

CZF,SC A

la. nizej podpisana EMILIA KATARZYNA KOWALSKA Z DOMU KUCIO.

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzona 11.07.1978r. w SWIDNIKU

DYREKTOR SZKOLY PODSTAWOWEJ IM. JOACHIMA LELEWELA W JAKUBOWICACH
KONINSKICH

(miejscc zatrudnicnia. stanowisko Iub funkcja)

po zapoznaniu sic z przepisami ustawy z dnia 21 sicrpnia 1997r. o ograniczcniu prowadzenia dzialalnosci
gospodarczcj prz.ez osoby pelniqcc funkcjc publicznc (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^ z2000 r. Nr 26, poz. 306 oraz z2002 r. Nr 113. poz.984 iNr 214. poz.
1806) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzic 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). zgodnic z
art. 24h tej ustawy oswiadczam, ze posiadam wchodzqcc w sklad malzehskiej wspolnosci majatkowcj lub
slanowiace moj majatek odrebny:

I. Zasoby pieniezne:

- srodki pieniezne zgromadzone w walucie polskiej: NIE DOTYCZY

- srodki pieniezne zgromadzonc w walucie obecj: NIE DOTYCZY

- papicry wartosciowe: NIE DOTYCZY na kwote: NIE DOTYCZY

II.

1. Dom o powicrzehni: NIE DOTYCZY nr. o wartosci: NIE DOTYCZY tytul prawny: NIE DOTYCZY

2.Mieszkanic o powierzehni 52,50 m:. o wartosci: 220000 zl, tvlul prawny: WSPOLWLASNOSC
MALZENSKA








