kierownika jednostki organizacyjnej

powiatu,

Sulechów, dnia 05.1ipca 2O17
(miejscowośc)

r.

Uwaga:

i^,,?§::r:IiłJ:f:,,:i:!X1;::;;.Towiązana

jest

do

zgodnego

z

prawdą, starannego

'uo'Yńi 'i"'lnajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy
?ri;::'i,ł:"ł,łl:r,7Y;!:"
3, osoba składająca oświadczenie obowiązana
jest określićpnynateżność

ł:i!:;:'-{#3ł:W';ł;rł:::ii,oobińźi-;;,;;iąlk;;1ł;;;:;;;;";ł,i;ff
:":;j!ł{,;:

e"i;;v ma|atky
oświadczenie majątkowe onóińiii ioryn1ezu.v kraju iza granicą.
*i"Eyt.ńJsci pieniężne.
6. W częściA oświźdcr"r.i","iiiłJ
ś)
4. Oświadczenie majątion;
5,

,irr"rrićj"i;;;;:'* częSći B zaśinformacje niejawne
i?:!::ł:żr::,:""' zamieszkania slł"a"ią";;;'-;;;i"dczenie oraz miejsca położenia
częścł
Ja, niżej podpisany(a), BEATA MONlKA
lrŚruleX
(imiona i nazwisko oraz nazwisko
rodowe)

urodzona 14.04.1972 roku w Sulechowie

Liceum ogótnokształcące im. rotmistrza
Witolda pileckiego w Sulechowie,
dyrektor
(miejsce zatrudnienia, stanowisko
tub funkcja)

Po zaąoznaniu się

z

PrzePisami ustawy

.

dni1.21 sierpnia 1997

o ograniczeniu

l, ó.' u' i zo9ę', n* żła,-ptr);fi. z zedziałalności
zm ) oraz
!:,'jfil"r'""ŁTT;n::',,3Sll iT ::mj***
;:";'J:1".*TH:Try"T
f i-'?i H;"',,'-?"i'*;:jir;:Łi#;;fli
:,*-ffi"';lł;łi,ł;::;o;;.;,:
ri

l.

Zasoby pienięzne:
- środkipienięzne zgromadzone
w walucie polskiej 16.000 zł.

- środkipienięzne zgromadzone
w walucie

- papiery

wańościowe nie dotyczy

... ..,

na kwotę

obcą

n'" Oo'r".,

r.

prowadzenia

Il.

1. Dom o powierzchni:

130

m2, o wartości 350 000 zł. tytuł prawny. wspołwłasnoŚc

2, Mieszkanie o powierzcnni: nie

3 Gospodarstwo

m2, c v,laności: .. .

,

tytuł pravrny,

rolne:

rodza) gospodarstwa: nie

o Wartości:.,

clotyczy

dotyczy

powierzchnia. . . ..

.,

rodza1 zabudowy:

tytuł orav/ny:

Z tego tytułu osiągnałem(ęłam) W rokL] ubiegłym przycnocj idochod W WysoKości: ,..,,..,...,

4

lnne nieruchomości
powierzchnia: a) ciziałka, na

kior"e1

usytuowany jest dom 16 arow, b) 2 garaże 31

c)budynkigospodarcze 59 ni2,55 m2,49 m2,29rn',
c wańości: a) 50,C00 zł, b ) 15.CCO

zł c) 2C.000

'16

n'

i

28 m'

m',8m'

zł

iytul prawny: a) wspołwłasrlośctr) wspołwłasnoścc) WspołWłasnośc
ll!.

|]osiadam uoziały w społkach handlowycn - na|eży podac iiczbę i emltenta udziałow; nie dotyczy.
udziały te stanowrą pakiet wiexszy niż 10a/c uoziałow w społce.

7_

rego tytułu osiągnąłerr(ęłam)w roku ubiegłym cochod w wysokości. .,.,.,,..,

iV.

posiadam akcje w społkach handlowych - na|ezy podac liczbę i emltenta akcji: nie dotyczy
axc,le te stanowią paklet więxszy niz 10a/o axcji

vu

Społce:

Z tego,iytułu osiągnałern(ęłam)W roKU uc;egłym 0ocnod wwyscxoŚci: .,. ,,....

.

,

\/.

Nabyłem(am) (nabył moj rnałzcneK, zwyłączeniem mienia przynaieznego do.1ego rnajątku odrębnego;
ccj Skarbu Państwa inne1 państwowej osooy pi,awnej, jednostex samoządu tei"ytorialnego, ic1,1
związkow Irib od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, ktore podiegało zbyciu w drcdze
przetargu - nalezy pooac opis mienia i Catę nabycia, od rogo: nle dotyczy
,,li,,

1, prowadze działa|noścgospodarczą2

|,nalezy podac formę prawną i przedmiot działainości)

nie eiotyczy

-- osobiście
-- wspolnle z innymi osobar:ri
Z tego iyiułu osią9nąłern(ełam)wroku ubieEłym przvchod idochod w wysokoścl. .,,..,.,.,,,.,,
2,,

Zarządzam działainością9cspodarczą lub jestern przedstawicie|em, pełnomocnikiem takie
działaIności(nalezy podac formę prawną i przeomlot działalności):nie dotyczy
-- osobiście
-- wspoinie

z innyrni csoba}rri

zlego

tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku
ubiegłym dochód w wysokości:

Vll.
1. W spółkach handlowych
(nazwa, siedziba spółki):
nie dotyczy
-- jestem członkiem zarządu
(od kiedy):

--

jestem członkiem rady
nadzorczej (od kiedy):

--

jestem członkiem komisji
rewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam)
w roku ubiegłym dochod w
wy.ołoSci.

2

W spółdzielniach: nie dotyczy

--iestem członkiem zarządu (od
kiedy)

3,

--

jestem członkiem rady nadzorczej3
1od kiedy):

--

jestem członkiem komisji
rewizyjnej (od kiedy),

Z

tego tYtułu osiągnąłem(ęłam)
w roku

w fundacjach

"o

"n,r,

o".iuo * *v.ołoa.,

prowad zących działalnośc
gospodarczą:

nie dotyczy

--Jestem członkiem zarządu (od
kiedy):

--

jestem członkiem rady nadzorczej
(od kiedy)

--;estem członkiem komisji rewizyjnej
(od kiedy):

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam)w roku
ubiegłym dochod

*

*y.ołos.i,

Vlll.

|l1l9i!:i:i,Y"§3f:l"JJ:|1;,ill:"ienia
dochód
z tytułu zatrudnieńia

lub innej działalnościzarobkowej

lub zajęc, zpodaniem

od 01,01.2017 r. do 05.07.2017 r.
39372,06 zł,

lx,

Składniki mienia ruchomego o
wańoścjpowyzej
n
nvch na
podai ma rkę, roJ"l i ror. próJ

mecha

-

:cz

|ezv

10 0O0,^1-łotYch
n"i!-ootyczy

u'xc, i';i

(w przypadku

pojazdow

X,

i pozycz\l craz
Zobawiązanla pienięzrre o wariości powyżej 10.000 złotych w tym zaciągnięte kredyty
jaxiej
wYsoKosci),
w
war.unki, na jakich zostały udzielone (wobec kcgo, w zwiazku z ia(im zoarzenleff,,
2C'i7 r.
05.07
na
zł
sian
Santander icnsu,"ne,.Banx S A 25.aCC zł - rernont cofiu, spłaccno 21.aaC -

eZĘŚĆ; B

pcwyzsze ośwlacjczenie sNłacarn świacc;ly(a), iz na poostawle arl 233 § i Kodeksu karnegc za
pooanie nieprawdy il]i? zatajenie prawcly gi,ozi Kara pozoawienia wolności,

(poopis)

(rnte.lscolvośc cata)

'
2

N

ier,r.,raśctwe sklesiic

Nle ootyczy działainosci wytworczej
procluł<cji roślinnej i

r,l,

rclnictwie w zai<resie

zwierzęcej w fcrm,e i zaki,esie

gospoCarstwa rodztnnego.
3

Nie cotyczy rad :€azorCżych

SpołCzieini mieSZK3:||owycll,

