
kierownika jednostki organizacyjnej gmlny, 

SkuManka , dnla 29.04.2019 r. 
(rniejuawoY) 

Uwaga: 
I. Osoba skladajqca 06wladczenie obowiqzana jest do zgodnego z prawdq, starannego i 

zupelnego wypetnienla katdej z rubryk. 
2. Jeteli poszczegblne rubryki nie znajdujq w konkretnym przypadku zastosowania, nalety 

wpi& 
3. Osoba %addiE&wiaduenie obowiqzana jest okreSliC przynaletno5C pzczegdlnych 

sktadnik6w majqtkowych, dochod6w i zobowiqzah do majqtku odrqbnego I rnajqtku objgtsgo 
maltehskq wsp6lndciq mahtkowq. 

4. 09wiaduenie majqtkowe dotyczy majqtku w kraju i za granw. 
5. 06wiaduenie majqtkowe obejmuje r6wnie2 wieaytelno9ci pienktne. 
6. W u # c l  A dwiadczenia zawarte sq informacje jawne, w u&ci B za6 informacje nielawne 

dotycqce adresu zamieszkania skladajqcego dwiaduenie oraz mlejsca pdotenia 

Ja, niiej podpisany(a), Matgonata Maria Lexayriska,Tuipatowia, 
(imiona I nazwirkowaz Mzwirko rodow) 

urodzony(a) 09 aewca 1978r. w Warszawie, 
w 2018 r. - Szkda Podstawowa irn. Jenego Szaniawskiego w Jadwisinie, dyrektor, 

lmlejrceratrudnicnie,rLamwirkolub luntcja) 

po zapoznaniu sig z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dziatalnoici 
gospodaruej pnez osoby petniqce funkcje publiane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1393) oraz ustawy z dnia 8 rnarca 
1990 r. o sarnorzqdzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), zgodnie z art. 24h tej ustawy oiwiadaam, i e  
posiadarn wchodzqce w sktad matieriskiej wsp6lnoki majqtkowej iub stanowiqce m6j majqtek odrgbny: 

L 
Zasoby pienieine: 

-irodki pienigine zgromadzone w walucie polskiej: nie dotyay, 
- Jrodki pienigine zgromadzone w walucie obcej: nie dotyay, 
- papiery wartoiciowe: nie dotyay, 
na kwote: nie dotyay, 

n. 
1 Dorn o powierzchni: 200 m', o wartoici: 400 000 zt , tytut prawny: mattehska wsp6lnoSC majqtkowa 

2 Mieszkanie o powierzchni: nie dotyay m', o wartoici: nie dotyay, tytui prawny: nie dotyay, 

3 Gospodarstwo rolne: rodzaj gospodarstwa: nie dotyay, powierzchnia: nie dotyay, 
o wartoia: nie dotyay, rodzaj zabudowy: nie dotyay, tytul prawny: nle dotyay, 

Z tego tytutu osiqgnqtem(glarn) w roku ubiegtym przych6d i doch6d w wysokoici: nle dotyay, 

4. lnne n ie~~homok i :  powierzchnia: 



a) dziaika pod dom o pow. 2600 m' 
o wartofci: 130 000 z i  
tytut prawny: maliehska wsp6lnoit majqtkowa 

b) dziaka mlna o pow. 3000 m' 
o wartoki: 60 000 d 
tytut prawny: makehska wspcilno& majqtkowa 

m 
Posiadam udziaty w sp6tkach handlowych -naleiy podat l iube i emitenta udziat6w: nie dotyay 

udziaty te stanowiq pakiet wigkszy n i i  10% udziat6w w sp6tce: nie dotyay 
Z tego tytutu osiqgnqtem(etam) w roku ubiegtym doch6d w wysokoici: nie dotyay 

IV. 
Posiadam akcje w sp6tkach handlowych -naleiy podaf l iabe i emitenta akcji: nie dotyay 

akcje te stanowiq pakiet wiekszy n i i  10% akcji w spoke: nie dotyay 
Z tego tytutu osiqgnqtem(etam) w roku ubiegtym dochod w wysokoici: nie dotyay. 

v. 
Nabytem(am) (nabyi m6j mationek, z wylqczeniem mienia przynaleinego do jego maktku odrebnego) od 
Skarbu Parishva, innej paristwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu terytorialnego, ich zwiqzk6w, 
komunalnej osoby prawnej lub zwiqzku metropolitalnego nastepujqce mienie, kt6re podlegato zbyciu w 
drodze przetargu -naleiy podat opis mienia i date nabycia, od kogo: nie dotyay 

VI. 

1. Prowadze dziatalno6f gospodarczq "(nalezy podat forme prawnq i przedmiot dziatalnoici): 
- osobiicie - nie dotyay 
- wsp6lnie z innymi osobami - nie dotyay 
Z tego tytutu osiqgnqtem(e1am) w roku ubiegtym przych6d i doch6d w wysokoici: nie dotyay 

2. Zarzqdzam dziablnoiciq gospodarczq lub jestem przedstawicielem, petnomocnikiem takiej dziatalnoici 
(nalezy podat form) prawnq i przedmiot dziatalnoici): nie dotyay 

- osobiicie nie dotyay 
- wsp6lnie z innymi osobami nie dotyay. 

Z tego tytulu osiqgnqtem(qtam) w roku ubiegtym doch6d w wysokobci: nie dotyay 
VII. 
1. W spokach handlowych (nazwa, siedziba sp6tki): nie dotyay 

-jestem ubnkiem zarzqdu (od kiedy): nie dotyay 
-jestem abnkiem rady nadzoraej (od kiedy): nie dotyuy 
-jestem abnkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyay 

Z tego tytutu osiqgnqtem(qtam) w roku ubiegtym doch6d w wysokoici: nie dotyay 

2. W sp6Mzielniach: nie dotyay 
-jestem cztonkiem zarzqdu (od kiedy): nie dotyay 
-jestem cztonkiem rady nadzoraeM(od kiedy): nie dotyczy 
-jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyay 

Z tego tytutu osiqgnqtem(e1am) w roku ubiegtym doch6d w wysokoici: nie dotyay 
3. W fundacjach prowadzqcych dziatalnobt gospodarczq: nie dotyuy 

- jestem cztonkiem zarzqdu (od kiedy): nie dotyay 



- iestem cztonkiem radv nadzorczei (od kiedv): nle dotvav - .  . . . . 
- jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyay 
Z tego tytulu osiqgn~tem(gtam) w roku ubiegbm doch6d w wysokoia: nie dotyay 

VIII. 
lnne dochody osiqgane z tytuhr zatrudnienia iub innej dziahlnoici zarobkowej lub zajet, z podaniem kwot 
uzyskiwanych z kaidego tytuhr: 

stosunek pncy - 78 512,43 zl 

IX. 
Sktadniki mienia ruchomego o wartoici powyiej 10 000 ztotych (w przypadku pojazd6w mechanicznych naleiy 
podat mark*, model i rok produkcji): 

Citroen C4 Picasso- rok produkcji 2009, matlehska wsp6lnoM majqtkowa 
X. 
Zobowiqzania pienieine o wartoici powyiej 10 000 ztotych, w tym zaciqgniete kredyty i poiyczki oraz warunki, 
na jakich zostaty udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokodci): 

Kredyt hipoteczny- rozbudowa domu - Bank PKO BP - 110 000 CHF- do splaty 59 000 
CHF 

Powyisze ofwiadczenie skiadam iwiadorny(a), ii na podstawie art. 233 5 1 Kodeksu karnego za podanie 
nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnoki. 

I Niewtaiciwe skreilit 
11 Nie dotyczy dzialalnojci wytw6rczej w rolnlctwie w zakresie produkcji milinnej i zwienecej, w formie i zakresie 
gospodarstwa rcdzinnego. 

" Nie dotyczy rad nadzoraych sp6tdzielni mieszkaniowych. 


