
oŚWlADczENlE MAJĄTKoWE

radnego gminy

Urząd Gminy w Dobrźenlu lĄielkim

WpĘnęlo dn .,,,....,l,,t..iłid-.202.

Nr.,,,

Dobrzeń Wielki, dnia 14,03,2022 r,

i.*Tl*" składa|ąca oświadczenie obowiązana iest do zgodnego z prawdą, staranne8o i

zupelnego wypełnienia każdei z rubryk,

2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znaidują w konkretnym przypadku zastosowania, naleŻy wpisaĆ

,. 
,*:,:".§il;aląca 

oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych

składników maiątkowych, 
j;;;ló* irJ"wiązań do maiątku odrębnego i ma!ątku objętego

małżeńską wspólnością majątkową,

4. oświadczenie o stanie majątiowym dotyczy majątku w kraiu iza granicą,

5. ośWiadczenie o ,t"nl" ,"jąit iwvm ou",imui" równieź wierzytelności pieniężne,

6. W części A oświadczenia ,",",i" ,ą informacje jawTl 1 "*i,i '__,:: 'T::T:i"-' 
i.'rarua" adresu zamieszkania składaiącego oświadczenie oraz mle;sca

nieruchomości.

czĘśĆ A

la,nilejpodpisany(a), MonikaLedwolorz-Gierok(Ledwolorz),
(imiona inazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) 30.04.1979 r, w Opolu

zespół Szkolno-Przedszkolny w Kup-naJczycielka,
(miejsce Zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ,;,",y żJ;; 8 marca 1990 r, o samorządzie gminnym (Dz,U,z2O17

r. poz. 1875), zgodnie z ań, 
'4h 

t".j*uła-*|;;wiadczam., że po§iadam wchodzące w skład malżeńskiej

*iporń.ińń.kowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

niejawne
polożenia

Zasoby pieniężne:
] ńa'r,i pi"nięZn. zgromadzone w walucie polskiej: "",5200 zł""""""

]irolti pi"nięZ"" zgromadzone w walucie obcej: """nie dotyczy""

- papiery wańościowe: ..,."" nie dotyczy"""""



|,

ll.

1. Dom o powierzchni: 159,35 m2, o Wartości: 380 000 zł

tytuł praWny: wlaściciel .........,.,.
2. Mieszkanie o powierzchni: nie dotyczy m2, o Wartości:

tytuł praWny: ..........

3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospoda rstwa: nie dotyczy powierzchnia:..

o wańości:
rodzaj zabudowy: ..,.

tytuł praWny: ,..

Z teBo tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: """""
4. lnne nieruchomości:
powierzchnia: dziatki pod dom 1288 m2......,......

o Wartości: 80 000 zł.....

tytuł praWny: właściciel.,...,..

lll.
1, Posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych

przedsiębiorców, w których uczestniczą takie o5oby - należy podać liczbę i emitenta udziałów:

nie dotyczy

udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w spółce

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

Z tego tytulu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ....,...,.,..

lV.

1. posiadam akcje w spółkach handIowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców,

W których uczestniczą takie osoby - naleźy podać liczbę i emitenta akcji

akcje te stanowią pakiet Większy niż 10% akcji W spółce: .,..,...,....

2, Posiadam akcje w innych spółkach handlowych - należy podać liczbę iemitenta akcji: ..

lub

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

/

2. posiadam udziały w innych spółkach handlowych - należy podać liczbę iemitenta udziałów:

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



Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku

odrębnego) od skarbu państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu

terytorialnego, ich związków, komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnego następujące

mienie, które pod|egało zbyciu w drodze przetargu - należy podać opis mienia idatę nabycia, od

kogo: nie dotyczy .

Vl.
1. Prowadzę
nie dotyczy ....

- osobiście

- wspólnie z innymi osobami ....

Z tego tytułu osiągnąłem(ęła m) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości

ż. zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem pełnomocnikie takiej

działalności (należy podać formę prawną i przedmiot dZiałalności): nie dotyczy ........""""""

- oso biście........

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

W 5półkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): nie dotyczy

- jestem cżłonkiem zarządu (od kiedy): ....

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

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy)

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

Vlll.
lnne dochody osiągane z tytulu zatrudnienia lub innej działalnoŚci zarobkowej lub zajęĆ, z podaniem

kwot uzyskiwanych z każdego tytułu: Zespół Szkolno Przedszkolny w Kup: wynagrodzenie- dochód za

żO27 r.:92 779,45 zl , Urząd Gminy Dobrzeń Wielki: 7 478,4zł (diel,a radnego 2021 r.)

działalność gospodarczą (należy podać formę prawną i przedmiot działalności)

m

- wspólnie z innymi osobami

Vll.



lx, Wyżej 10 0Oo złotych (w przypadku pojazdów

składniki mienia ruchomego o Wartości po

mechanicznych należy podać markę, model i rok produkcji): VW POL0,2010 r""" ""_ ",

iężne o Wartości powyże,i 10 o00 złotych, W tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz

zostały udzielone (wobec kogo, W związku z ,iakim zdarzeni em, w jakiej wysokości):

w Dobrzeniu Wielkim: kredyt konsumencki z dnia 01,06,2 o17r.na kwotę 41 000 zł

x.
Zobowiązania pien

Warunki, na jakich

Bank Spółdzielczy



czĘŚĆ B

Adreszamieszkaniaosobyskłada'iącejoświadczenie:Jawnośćinformac'jiwyłączonana
podstawie art.24i ustawy 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U, z 2018 r': poz.994'

10OO, 1349 z pózn. zm.)

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

informac,ji wyłączona na podstawie art,z4i ustawy z dnia 8 marca 1990 r, o samorządzie

gminnym (Dz. |), z2018 r.: poz,994, 1O0O, 1349 z pózn, zm,)

powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie ań.233 § 1Kodeksu karnego za

o"O."'" n'"o*rdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności, 
t. ,l. 

_

La,c*IJ-,ż,

Dobrzeńwielki,dnia 14.03.2022', M.r,...:.h-OL
1rooool f,

l

1

(miejscoWość, data)

-


