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Uwaga:
1.

2.
3.

4.
5.

6.

Osoba sktadajqca odlwiadczenie obowiqzana jest do zgodnego z prawdq, starannego i
zupdnego wypetnienia katdej z rubryk.
Jeteli poszczeg6lne rubrykl nie znajdujq w konkretnym pnypadku zastosowania, nalety
wplsaC ,nie dotvczv".
Osoba sktadajqca oOwladczenie obowipnna jest okreOll6 pnynaletno66 poezweg6lnych
sktadnlk6w majqtkowych, dochoddw i zobowir(zah do majqtku odrgbnego I majqtku objgtego
mdtehskq wsp6lnodlclq majqtkowq.
06wladczenie majqtkowe dotyczy majqtku w kraju I za grsnlcq.
Odwladczenie majqtkowe obejmuje r6wniet wierzytelno6cl plenigtne.
W czg6ci A odlwladwenla zawalte sq lnformacje jawne, w w@cl B za6 lnformacje nlejawne
d o t y q c e adresu zamieszkania skladajqcego o6wIadwenie orez miejsca pototenia
nieruchomodlci.

Ja, niiej podpisany(a), Matgonata Kolon, z domu Andnejewska
IImIona I nazwirko oraz oazwlsko mdowe)

urodzony(a) 11.09.1965 r. w Naslelsku
Dyrektor Zespotu Szkolno-Pnedszkolnego w Woli Kielpidskiej w okresie od 1.01.2018r. do

31.08.2018r.

po zapoznaniu sic z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniueniu prowadzenia dzialalnodci
gospodarczej przez osoby pelniqce funkcje publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1393) oraz ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorzqdzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), zgodnie z art. 24h tej ustawy dwiadczam, Le
posiadam wchodzqce w sktad malferlskiej wsp6lnofci majqtkowej lub stanowiqce m6j majqtek odr~bny:
1.
Zasoby pienieine:

-drodki pienieine zgromadzone w walucie polskiej: 3000,W rl (siownie : trzy tysiqce zlotych
) .................................................................................................................................................................................................

- drodki pleni~tnezgromadzone w walucie obcej: nle

. .....................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................
posladam.................

- papiery wartofciowe: nie posladam

dotyczy............................................................

.
.
..........................................................................................

11.
1
Dom o powierzchni: 147. m', o wartoici: 250.000 z1 ( stownie: dwieicie pietdziesiqt tysiecy ztotych)
tytut prawny: wtasnoft.

!

Mieszkanie o powierzchni: nle posladam. m', o wartoici: nie dotyczy tytut prawny: nle dotyczy

I

Gospodarstwo roine: rodzaj gospodarstwa: nle posladam, powierzchnia: nle dotyczy

o wartoici: nle dotyczy

..............................................................................................................................................................................
rodzaj zabudowy: nie dotyczy

...............................................................................................................................................................................................
tytul prawny: nie dotyczy

..............................................................................................................................
Z tego tytutu osiqgnglem(etam) w roku ubiegtym przych6d i doch6d w wysokoici: nie dotyczy

4. lnne nieruchomoici: powierzchnia:

a) dziatka o powierzchni : 6800 ma,o wartoLcl300.000 z1( stownie: tnysta tyslqcy zlotych
tytut prawny:wlasno6t
b) garaz o powlerzchnl zabudowy -88 m: o wartoici 60.000 21 ( stownie: szeftdzlesiqt tyslqcy dotych)
tytut prawny: wlasnoit
111.
Posiadam udziaty w sp6tkach handlowych - naleiy podat iiczbe i emitenta udzialow: nie posladam

udziaty te stanowiq pakiet wiekszy n i i 10% udzialow w spbtce: nle
dotyczy....................................................................................................................................................................
Z tego tytulu osiqgnqtem(e1am)w roku ubiegtym doch6d w wysokoici: nie dotyczy

IV.

-

Posiadam akcje w sp6tkach handlowych naleiy podat liczbe i emitenta akcji: nie posiadam

akcje te stanowia pakiet wiekszy n i i 10% akcji w spoke: nle
dotycry.. ..................................................................................................................................................................

.............

Z tego tytutu osiqgngtem(~tam)w roku ubiegtym doch6d w wysokoici: nie dotyczy

v.
Nabytem(am) (nab9 moj mationek, z wytaczeniem mienia przynaleinego do jego majqtku odrebnego) od
Skarbu Pa~istwa, innej pahstwowej osoby prawnej, jednostek samorzpdu terytoriainego, ich zwiqzk6w,

