
oŚWADczENlE MAJĄTKoWE
wóita, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy,.!Ęrswd!ąi9C!9§!ki_aĘadraqi!9iśE!D,

osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej
decyzje administraryjne w imieniu wójtar
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Wpł, l t, n ti'J l, rL,i/

Dobrzeń Wielki, dnia ż8.o4.2oż2r. r.
{miejscowość)

Uwaga: N"

1, osoba składająca oświadczen owiązana jest do zgodnego z prawdą, staranne8o i zupełnego wypelnienia
kaźdej z rubryk.

2. Jeżell poszczetólne rubryki nie znajdują w konkfetnym przypadku zdstosowanla, należy wpisać "nie dotvczvn,
3. ośoba skladająca oświadczenie obowlązana iest okreś'ić przynależność po§zczególnych składników

majątkowych, dochodów i zobowiązań do maiątku odrębne8o l maiątku objętep malżeńską wspólnością
maiątkową.

4, oświadczenle majątkowe dotyczy maiątku w kraju i za 8ranicą.
5. ośwladczenie majątkowe obejmuje również wi€rzytelnoścl pieniężne,
6. W części A ośWiadczenia zawańe są informacie iawne, W części B zaś infolmacje nieiawne dotyczące adresu

zamiesukania składające8o ośwladczenie oraz miejsca położenia nleruchomości.

czĘśĆ A

Ja, niżej podpisany(a), lwona Ewa sachnik, zalińska
(imiona i nazwisko oraż nażWislo rodowe)

07,04.1970r. W Namysłowieurodzony(a)

Pub|iczne Przedszkole w Chróścicach - dyrektor przedszkola,
(miejsce zatrudnienla, stanowisko Iub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 §ierpnia L997 r, o ograniczeniu prowadzenia działalności
gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2oI7 ł. poz. 1393) oraz ustawy z dnia

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z zoL7 r. poz, 1875), z8odnie z art. 24h tej ustawy
oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskie,i wspólności majątkowej lub stanowiące mój

majątek odrębny:

- środki pieniężne z8romadzone W Walucie obcej: nie dotyczy

- papiery wartościowe: nie dotyczy

na kwotę: ,......,

l.
Zasoby pieniężne:

- środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: 13.000
65.000 - Wartość polis ubezpieczeniowych



ll.
1. Dom o powierzchni: nie dotyczy m2, o Wartości: ..........,......,..... tytuł prawny:

2. Mieszkanie o powierzchni: nie dotyczy m2, o wańości:

3, Gospodarstwo rolne: nie dotyczy
rodzaj gospodarstwa: ..,...,............,.

Ęltuł prawny:

powierzchnia

o wartości:
rodzaj zabudowy:
tytuł prawny: .

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam} w roku ubiegĘm przychód i dochód w wysokości:

4. lnne nieruchomości: nie dotyczy
powierzchnia:

o Wartości:

tytuł prawny:

lll.
posiadam udziały w spółkach handlowych - należy podać liczbę iemitenta udziałów: nie dotyczy

lv.
Posiadam akcje w spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta akcji: nie dotyczy

akcje te stanowią pakiet Większy niż 10% akcji w spółce:

z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłm dochód w wysokości: ,......,"",

V.
Nabyłem(am) (nabył mój małżoneĘ z wyłączeniem mienia przynależne8o do jego majątku odrębne8o)

od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich

związków, komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnego następujące mienie, które podlegało

zbyciu W drodze przetargu - należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo: nie dotyczy

vl.
1. prowadzę działalność gospodarczą' (należy podać formę prawną i przedmiot działalnoŚci): nie dotYczY

udziały te stanowią pakiet Więkzy niż 10% udziałów w spółce:

z tego tytułu osiągnąlem(ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości:



- osobiście

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:

2. zaęądzam działalnością 8ospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej działalnoŚci

(należy podać formę prawną i przedmiot działalności): nie doĘczy

- osobiście

- wspólnie z innymi osobami

Vll,
1. W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): nie dotyczy

- jestem członkiem zarządu (od kiedy)

-jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): .........,

2. W spółdzielniach: nie dotyczy

- jestem członkiem zarządu (od kiedy}

- jestem członkiem rady nadzorczej3 (od kiedy)

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości: ......................

3. W fundacjach prowadzących działalność gospodarczą: nie dotyczy

-jestem członkiem zarządu (od kiedy)

- wspólnie z innymi osobami ...,..,..

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

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości: .,..,...........,,,.,.

-jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ...,....,,.,..,,...,.......

-jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ,



z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości:

Vlll.
rnn. ao.noav osiągane z tytułu zatrudnienia lub in

kwot uzyskiwanych z każdego tytułu: 
.

umowa o pracę: l08 981,61 h S2 _!.-<lł
Umowa zlecenie: 674,24

lx
Składniki mienia ruchomego o wańości powyżej 10ooo złotych (w przypadku pojazdów

naleł podać marką model i l."* o',ńiiuj,'ŃLJ" Qashoai i,p,2017 - h 97,-/ 0,0t,"

x"
zobowiązania p€nĘżn€ o wańości powYźej 10 oo0 złotych, w tym zaciągnięte kredyty

warunki, na jakió -rt",y "d.i;; ii"i*iń, * ,*ąiku z ,akim zdaneniem' w jak'lej

neJ działalności zarobkowe b zajęć, z podaniem

,.-, ,.L 
^lrh ą_.7(,/7 J n -{

mechąlicznycĘ
)t7 -żć le a/',

i połczki oraz

wysokości):

czĘśća

cź,M(. łt,d.,ŁoaL
(mieisćowość, data)

Adres zamieszkania osoby składającej oświadczenie: Jawność informac,ii wyłączona na

podstawie art.24i ustawy 8 marca ]_990 r, o samorządzie gminnym (Dz, U, z 2OI8 r,: poz,994,

1000, 1349 z pózn, zm,}

Miejsce położenia nieruchomości wymienionych w punkcie ll części A (adres): JawnoŚĆ

informacji wyłączona na podstawie art,24i ustawy z dnia 8 marca 1990 r, o samorządzie

gminnym (Dz. U, z 2oI8 r,: poz,gg4, ],0oo, 1349 z pózn, zm,)

9bcą.L
(podpis)

; ilfi'",.T:f;}fii','n'o,.,**ur.rej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, w formie

i zakresie gospodarstwa rodzinnego,

' i,:il;;;J naJzorczycn spółdzielni mieszkaniowych,

t


