
^ kierownika jednostki organizacyjnej
fiiiny,

go gminnq osob^ prawaq

Opoczno, dnia 25.04.2016r.
(rriejscowoSc)

Uwaga:
1. Osoba skladajaca o.vwiadczer.ie oboM iozar,; ies; d:> zgodnego z prawd% starannege i zupetiiego

wypelnienia kazdej z rubryk.
2. JezeH poszczegolr.t rubnki nie znajduja v. kcnkreti yrn przypadku zastosowania, nalezy wpisac

,.nie dotyezy".
3. Osoba skladajaca oswiadczenie obo^ azani; |as: ok/eslic przynaleznosc poszczegolnych

skiadaikovv maj^tko^/ch, aochocov/ i r ; HO\ i^zafi do :i;ijatka osobistego i majatku obj^tego
m,iizensk4 vvspolncscia maiatkowa.

4. Oswiadczepie maja:ko\ve dotyczy ^iLJatK; v Saaju za gra;iica_.
5. Oswiadczenie majfj kowe obejmujf; rowriio wii^rzyeinosci pieni^zne.
6. W cz(|5sci A osw.'gaczenui zawaile sa ii i^rrnicje jawne. w cze^ci B Zi-.s informacje niejawne

dotyczace adresu :a niieszkt nia sklicLij^ce 2. : os^vndozenie oraz raiejsca po-ozenia nieruchomosci.

CZ^SC A

Ja, nizej podpisany(a; - Besira Teresa Chriustowicsi (Krav«
(imions i nazwisk.) c-rtz rsz\vi;kc :ouov/e)

urodzony(a) - 5 cze:nvca 1*^7tr. w Opo^:;jniie

Pobiiczoa Szkola Podstawowa ini, WatiJy i Hleii^j ku Ossowskich w Kunicach - dyrektor

szkoly,

unisjsc • z.'ilruinieii;, stciii^viskc iub fiinkcja)

po zapoznariiu si$ z przepltami ustt.v-/;/ z aria 21 sierpnia 1997 r. o ogra-iiczeniu prowadzenia
dziafalnosci gospodarczej przez osoby pea^i^c: furKCJe publiczne (Dz. U. Nr 106, poz. 679
z pozn. zm.) oraz us-:?;.wy z clrda 8 marc a 1-K'O r. c sarnor;? ̂ dzie gminnjm (Dz. U. z 2001 r. Nr
142, poz. 1:591 z pczn, z f r / , zgoaiie :: art. 24 li tej ustavvy oswigdczam, ze posiadam
wchodz^ce w sklad ir-atzenskiej wspo'ncs: i maj^tkowej Iub stanowi^ce maja_tek osobisty:

I.
Zasoby pieniezne:

srodki pienl^zne zgromadzone vv xvalac'i: polsk.ei: 32.000 zl (moj maj^tek odr^bny)

srodki pieni^zne zgromaazone \* walu ;le obct^: nie datyczy

- papiery wartoscio ̂ e: indzI^J w FUNDt'SZACIl INWESTYCYJNYCH PIONIER FIO
0 200, ;)0 :d uiioj maJ5$tek odr^liny)

II.
1 . Doni o powierzchal: 250 rn2, o wart ••r'-,ci: 300 tys. zi lytul prawny: wspohvlasno^c

(malzenska wspclnosc m.^J



2. Mieszkanie o powierzchm: nie dotyczv rrt2, o vvartcsci: nie dotyczy, tytul prawny: nie
dotyczv

3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarst Aa: nie dotyczj* pT^ieizchraa: nie dotyczy
o wartosci: nie dctyczy
rodzaj zabudowy: me doti'czy
tytul prawny: nia dotyc:? y

Z tego tytulu osi,|gnalem'' ̂ lani) \i ibk.gh;m prz} :-hod i dochod w wysokosci: nie
dotyezy

4. lime nieruchomosoi:
powierzchnia:120n) m2

o wartosci: 15.000 zl
tytui prawny: wspo

III,
Posiadam udzialy w spolkach. Iiandlovvycb - naiezy podac liczb? i emitsnta udzlalow: ale
dotyczy
udziaiy te stanowi^. pakiet ^viekszy :iiz 1(; 1 V udziciiow w spolce: nie dot\C2y
Z tego tytuiu osi^gnalsm (^e.ir».) w roku lil^ieghm co,:h6d w wysokosci: nie dotyczy

IV.
Posiadani akqe w spokcEch :'iaadlo\vycli - nalezy podac llczof i emitenta akcji: nie dotyczy
akcje te stanowiq, pak^et wiekszy niz 10 % i \iccji M .sp6tce: nie dotyczy

Z tego tytulu osi^gn^iem^sjn} w roku ublt-glym iochod AT wysokosci : nie dotyczy

V.
NabyJem(arn} (naby! rioj malzone;<. z w /:ij.czi:niein ra:i«: ria przynaleznego do jego maj^tku
odr^bnego) od Skarbn, innei panstv/ov/ej O'-oby pr^v/nej, jednostek samorzi|du teiytorialnego,
ich zvviqzkow lub od komnnairiej cscby j i i^xej r.a:5tfpi;j»|ce mieriie, k-;6re podlegalo zbyciu
w droize przctargu -•• aalezy pt'-dac opis mit nia :'. cat^ nab^'cia, od kogo: nie dotyczy

VI.
1. Pro^vadze dzialalrcsc gorpodai^^is:" (rri.3Z> pcdac fc-:*me prawna i przedmiot

dzialalnosci): nte -iotyciy
osobiscie - ni;j dotj:czy
wspolnie z irr^ymi osobami - rule d--j-;yc2;y

Z tego tytulu osi^gnaleni('?iam} v> ioku jbiegk/i-n przyoh6d i dochod w wysokosci: - nie
dotyczy

2. Zarzqdzarn dzialalnosci a gospodarczq lul: _ies':ern przedstawicielem, pelnomocnikiem
takiej dzialalnosci (nalezy podac forme pra^vn^. i przeamiot dzialalnoscl:): nie dotyezy
osobiscie - nie dowczy
wspolnie z inn^^m; osobazn; - nie clotyek-.y
Z tego tytulu osia.;pi^tern(^lam} vv roku ubieglyni dochod w vvysokosoi: nie dotycs:yr

VII.
] . W spolkach hancllowycii ('.c.azwa.. sied2 \oa spotVi)' "i6 dotyczy

jestem czloni; em z^-rz^du (cd kled / ; : ni



- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy
- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy
Z tego tytuiu osiajjnajtem(elam) w roku ubieglym dochod w wysokosci: nie dotyczy

2. W spoldzielniach: nie dotyczy
jestem czlonkiem zarzadu (od kiedy): nie dotyczy

- jestem czlonkiem rady nadzorczej3 (od kiedy): nie dotyczy
- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): Hie riotyczy

Z tego tytulu osi^gnaj:ern(eiam) w roku ubieglyrn dochod w wysokosci: nie dotyczy

3. W fundacjach prowadza_cych dzialalnosc gcspodarcza: nie dotyczy
- jestem czlonkiem zarzadu (od kiedy): nie dotyezy

jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy
- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy
Z tego tytulu osiajmaj:em(elarn) w roku ubieglym dochod w wysokosci: nie dotyczy

VIII.
Inne dochody osi^gane z tytuhi zatrudnienia lub innej dzialalnosci zarobkowej lub zajec,
z podaniem kwot uzyskiwanych z kazdegc tytulu: 82171,20 zl inne zrodla - 2824,49 zl

IX.
Skladniki mienia ruchomego o wartosci powyzej 10.000 zlotych (w przypadku pojazdow
mechanicznych nalezy podac marke, model i rok produkcji): nie dotyczy

X.
Zobowiajzania pieniezne o wartosci powyzej 10.000 ziotych, w tym zaci^gniete kredyty
i pozyczki oraz warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwi^zku z jakim
zdarzeniem, w jakiej wysokosci): nie dotyczy

CZ^SC B

Adres zamieszkania osoby skladajqcej oswiadczen

Miejsce polozenia nieruchomosci wyrnienionych \, iz na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu kamego

za podame nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnosci.

(miejscowosc, data) (podpis)



1 NiewlaSciwe skreSlic

2 Mis dotyczy dziatalncsci wycv orczej w rolnict-/. ie vv zakrusie prrdukcji roslinnej i
v/ foniiie i zakresie gv)spodarsuva rod;-:iunego.

3 Nie dotycz}' /ad naazorczycn :-poldzieuii mies/.kanic-^A c;


