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czĘŚĆ A
Ja, niżej podpisany(a),

Beata,Łucja, Jadwiga Niedworok (Pol|ok)

urodzony(a)..,...........03.03.1967r.................j:§':::iffi;ili'j"ilr';fr'-
........,....Publiczne Przedszko|e w Dobrzeniu Wie|kim .. ........,....,.---.,

pU zapo,,nanlu sieZ prżeplsaml usLawy zdnld 2l ,"rl;'ffiilfl;;";iT:i]}ili"*,Jl]ij"o,,n,**,
8ospodafc.,eJ pżez osoby pelniące funlc''e pLrbilc.ńjor. u 

" 
zol17 - io.-iio:!.# ".i""1 . """6marca l9gOr o sa]noĘadzie gmlnnyln {Dz U_z2ot1: poż.lsls,, jŃ",.r"n lął,lł ̂

,r"łoswladczam, że posiadam qchodżace w §kl,d małzenskic1 w:polnoscl rn''ajlii;;; l,;';i";",r.. ..,majątek odrębny:

stanowisko - dyrektor.

_ środki pieniężne zg.o."d,";; ; ;;i;;;;;i;;j, ...,.;i;;Ó;;' .......:,....,....

.......nie dotyczy

powierzchnia: ...,,.....0,24 ha

o wańości: ..
tytuł prawny

...240.000,00 zt . wspólność majątkowa..,..........
..,,. własność.

I.

II.
L Dom o powięr7chni: ,.,.87,.,, m2. o wańości: 200.000.00 zl wspólność mająlkowa. tltul prawny : łlasność2. Mieszkanie o powierzchni: ..nie dotyczy.,. m2, o wartości: ..,,...nie dotyczy....., tytuł prawny: nię dotyczy3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: .......,..nie dotyczy. powierzchnia: ..,,nie dotyczy.....,...
o waftości: ...,..nię dotycry
rod_zaj zabudowy: ....,,nie dotyczy
tytul praWny: ......nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku uUiegłym p.zy"nOJ i aóct;ilil;ilś;, ,....;ilÓ;;r......

4, Inne nięruchomości:

Posiadam udziĄ w spółkach handlowych - należy podać Jiczbę i ęmitenta udziałów:
......nie dorvczv

udzlaly te stanowią pakiet większy niż 10%o udziałów w społce: ....,,..nie dorycry .....,............,...........,

il.
] 

.,, ,.. ,,,: j,l,.]

, oŚwIADcZENrtr MAJĄTkowE
wójt9, zaslępcy $óila. s€kretalza gminy. §łu.unlLo grlny, i,i".olvnika jcdno§tki organizacljnej gminy,o§obY zarządzającej i Czlonka olganlr zarżąaza;ąógo §minnio§obą pra$ną oraz osoby twdaiac€i

0eC)zJe admini§tra(yjne rr imieniu wóitat

., ..,, , ,.Opole....,,.., dnia 28.04.2022r.
Uwaga| (niejscowośó)

l, osob, §kladając8 oświadczenie obo$iązana jćst do zgodnego z prawdą, §t9rann€go i zupelnego wypełnieniakaźdej z rubryk.
ż, Jeż€li poszczególne rubryki nie znaiduią w konkrć.nym przypadku zasto§owanir! należy wpisać ''nie dotvczy''.J. osoba §klłdaieca ośrviadC2enie ohNi;Zanaje§l oIreslić prinalez""łł p"r."r"goi"y.r, 

"łl"ł"iło,.;ł;li:;i:', -'*"w i zobo}viązań do majq,t" o,1,ęl',n.gJ i ."j;ik" 
"q[ffi .iir"o.1o *,po,""s.ią

4. o§iad(zcnh majątko$e dotyczy najqtku $ kreju i za granicą..\, u§wind(zenie mająlkowe obejmuje równiez wierzytetnoici oicniezne(t. w częś(i A o(wiadczenił zawnrtl v inform*i" jurnnn.." 
"ręs"i 

ti,as informacje niejau ne do§ c7ące łdresu7amie§ztania stladającego oświadczenie oraz mleJscA polożeniA Dieruchomości_

I.

zasoby pieniężne:

- środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej; ....,..,nie dotyczy .....



IV
Posiadam akcje w spółkach handlowych należy podać liczbę i emitenta akcji:

...nie dotvczv ..__,
akcje te stanowią paki"t *ięi;;^i;'i'Ór; ;k;;i;;;i;;,

....nie dotvczv
Z tego tytułu o§iągnł.,tęł.ńl ,i ."r."';;;łń ffijj ;;;;;k;;;;, -.....;i;;;ó;; ...................

Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mlenia przynależnego do ;ego majątku odrębnego)od skarbu pań stwa, innęj pąństwow9j osoby plawlęJ , jednostek samorządu terytoria]nego, ichzwiązków, komunalnej osoby prawnej lub nviązku metropoIitaInęgo następujące mienie, które podlęgałozbyciu w drodze przetargu - nalęży podaó opis mienia i datę nabycia, od kogo

osobjścje,..,.....,.,-...,,,.nie dotyczy

_- 
wsPÓlnie z innymi osobami ,.............nię dotycry ....,........,.....,,:......,...

z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubi"gń ;."r;hil ; a""r,,ol'*'*y*t"s.i,

2. Zarządz n działalnością gospodarczą |ub jestem przedstawicielem, pełnomocniki

..,....nie doryczy ..,..,...

em takiej działalności

(nalezy podać formę pnwną i przedmiot działalności); .......nię dotyczy
- osobścię .....,......nie dotyczy
- wspÓJnie z innymi osobami ,.....nie dotyczy ........................,,...,,..........
z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku uii"gły- ao"hJJ,, *Y;;i;;;i ...;;;Ó;;

\.IL
l. W.spółkach. harrdlowych (nazwa, siedziba spółki): .........nię dotyczy

-jestem członkiem zarządu (od kiedy): .,...'."" Ó.ty"Ą ,.........''-...1|..

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w,"ń ;;iór;';;il ; ó;;k;;;i; ..... ;; il;ó ..,..

3. W fundacjach prowadzących działalność gospodarczą;
...:.''.'...''....'.'.'''.'..'....niedotyczy
-Jes(em członkiem Zarządu lod kiedy): ...,.....nie dotyc4 ..,,....,

1estem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy1:..,,.,ńi. jo,y..y

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokośai: ,..,,nię dotyczy...,.....,....,....,,...,...,

daqczy

vI.
1. Prowadzę działalność gospodarczą2lnalezy podać formę prawną i przedmiot działalności):

,..,.......,.,.,.nie dotycł ..,...,.......,...,,...,..,.. ..., ..,, ..



jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ......nię dotyczy

Z tęgo tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: .......nie doty azy ..................,,....

vI.
lnnę dochody osiągane z tlułu zatrudnienia Iub innej działalności
kwot uzyskiwanych z każdego § tulu:

zarobkowej lub zajęć, z podaniem

............dochodyosiąganeztytułuzatrudnięniazaokres01.01.2021.-31.12.202.1...............

,...dochód 89 392,09...

rx.
Składniki mięnia ruchomego o wartości powyżej
nalęży podać markę, modęI irok plodukaji): ...,..

10 000 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych

\.
Z : : :,, l::::l:: : ai:eżni i i,. a:iasa] :a l,, \ zij

,-- ., ::,.-- :-/. .--._ _:l.-, -- ', -J_
l0 000 żotych, w tym zaci€nięte klędyty i poĄczki oraz
kogo, w zwiazku zjakim zdarzeniem, w jakiej wysokości):

czĘ B

Adres zamieszkania
podstawie 

art.24i us

osoby składającej oświadcżenie 
j

1,000, 1,3ł9 z pózn, z

awy 8 marca 1990 r. o samorządzie
Jawność informacji wyłączona na

t
m gminnym (Dz. lJ, z 201,8 r.: poz.gg4,Miejsce połozenia nieruchomości

informacji wyłącz
gminnyrn 

16;'. g
ona na podstawie

wymienionych w punkc ie ll części A
, z 201-8 r.: poz,gg4,7O0O, 1349 z pózn. z

art.24i ustawY z d
m.)

r. o samorządżie
nla 8 marca 1990

Powylsze oswladcżenie skladaln swaoom)la,. ,,,,- P-..
kara pozbawlenla WolnoŚci

{F. Oł Joł/ .Ą,ł.ate ru{lrc:lL,

Nie,lvłaściWe skreślić
Ni€ dotyczy działalności \łytwórczej W rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwieEęcej, \ł formie

zakresie gospodarst\ła rodzinnego,
Nie dotyczy rad nadzorczych spółdżielni mieszkaniowych,

nie dotvczl

(adres): 161yp636


