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kierownika jednostki organizacyjnej gminy 'r 1

Wilcza Wola 3 kwietnia 2013 roku
(miejscowość) (dnia)

UWAGA:
1. osoba składająca oŚwiadczenie obowiązanajest do zgodnego zprawdą, Starannego i zupełnego wypełnienia

kaŻdej z rubryk.
2, JeŻeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, naleŻy wpisać 

',nie 
dotyczy'''

3. osoba składajqca oŚwiadczenie obowiązanajest określić przynaleznoŚĆ poszczegÓlnych składnikow
maj4tkowych, dochodów i zobowiązan do majątku odrębnego i rnaj4tku objętego małzeńsk4 wspólnoŚcrą
rnajątkową.

4. oŚwiadczenie maj4tkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą.
5. oświadczenię maj4tkowe obejmuje równiei wierz1.telności pienięzne.
6. W częŚci A oŚwiadczęniazawatte s4 informacje jawne, w części B zaś irrforrnacje niejawne dot1,cz4ce adresu

zamieszkania składaj4cego oświadczenię oraz miejsca połozenia nieruchomoŚci.

CZĘŚC A

Ja, niiej podpisany(a), Małgorzata Koktńska /Mycek/
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) 26 lutego 1970 roku w Bojanowie
Publicznu Szkołu Podstawowa w Gwoźdźcu - rlyrektor

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po Zapoznaniu się z przepisami ustawy zdnia 21 sierpnia 1991 r. o ogralliczeltitt prorradzerria dzia,lalności

gospodarczejprzezosobypełni4cefunkcjepubliczne(Dz.U.Nr106'poz.679, z1998 r.Nr113,poz.715
iNr162,po2.1126,21999r.Nr49,po2.483,22000r.Nr26, poz.306orazz20A2r.Nr113.poz.9B4
iNr214'poz. 1806)orazLlstawyzdniaBmarca 1990r. osa,norządziegminnym (Dz.U'z?.001r'Nr l42'

poz. 1591 oraz.'22002 r.Nr23, poz.220,Nr62,poz.558,t.r-r 113, po2.984, Nr 153. poz.I271 iNr2l4.
poz. l806), zgodnie zart'24h tej ustarvy'oświadczant, ze posiadalrr wchodz4ce w skład rrlałzeliskiej

wspólrrości majątkowej lLrb stanowiące mój majątek odrębny:

I. Zasoby pieniężne:
środki pienięzne zgtomadzone w walucie polskiej: NIE DO'|YCZY

środki pienięzne Zglomadzone w Walucie obcej: NIE DOTYCZY

papiery waftościowe: NIE DOTYCZY



na kwotę:

II.
1. Dom o powierzchni: 180 m2, o wartości: 100 OOO zł' tytuł prawny: własność męŻa

2. Mieszkanie o powierzchni: -------- --.ffiZ, o wartości: nie dotyczy tytuł prawny: nie dotyczy

3. Gospodarstwo rolne: rodzaj gospodarstwa: rolne, powierzchnta: 72ha
o wafiości: 30.000 zł' rodzaj zabudowy: dom mieszkalny, stodoła, obora,

tytuł prawny: własność męŻa.

4' Inne nieruchomości:
powierzchnia: nie dotyczy

o wartości: nie dotyczy
tytuł prawny: nie dotyczy
nI.
Posiadam udziały w spółkach handlowych - na|eŻy podać liczbę i emitenta udziałów: NIE
DOTYCZY

udziały te stanowi4 pakiet większy ntŻ |0oń udziałow w spółce: NIE DOTYCZY

Ztego t1.tułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochod w wysokości: NIE DOTYCZY

IV.
Posiadam akcje w społkach handlowych . naleŻy podaó liczbę i emitenta akcji: NIE DOTYCZY

akcje te stanowią pakiet większy nli I0oń akcji w spółce: NIE DOTYCZY

Ztego tytułu osiągn4łem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: NIE DOTYCZY
V.
Nabyłem(am) (nabył mój małŻonek, z luyłqczeniem mienia przynaleznego do jego maj4tku

odrębnego)

od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorz4du terytorialnego, ich

zwi4zkow lub od komunalnej osoby prar,vnej rlastępujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze

przetargu - na\ezy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo: NIE DOTYCZY



VI.
1' Prowadzę działalnośc gospoda,",4|,) (naleŻy podaó forrnę prawn4 i przedmiot rlziałalności): NIE

DOTYCZY

osobiście .NIE DOTYCZY,
wspólnie z innymi osobami NIE DOTYCZY,

Ztego tytułu osi4gn4łem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: ..NIE

DOTYCZY
f , Zarzqdzam działalności4 gospodarcz4|ubjestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej

działalnoścl (na|eŻy podaó formę prawną i przedmiot działalności):

osobiście NIE DOTYCZY.

wspólnie z innymi osobami NIE DOTYCZY

Ztego tytułu osi4gnąłem(ęłam) w rokrt ubiegłym dochód w wysokości: NIE DOTYCZY

VII.
1' W spółkach handlow1.ch (nazwa, siedziba spółki): NIE DOTYCZY,

jestem członkiem zaruqdu (od kiedy): NIE DOTYCZY

jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy) NIE DOTYCZY

jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy) NIE DOTYCZY.

Ztego tytułu osi4gn4łem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: NIE DOTYCZY

2. W soółdzielniach: NIE DOTYCZY

jestem członkiem zarządu (od kiedy):NlE DOTYCZY

jestem członkiem rady nadzorczej!3) (od kiedy):NlE DOTYCZY.

jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): NIE DOTYCZY,



Ztego tytułu osi4gnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochod w wysokości: NIE DOTYCZY

3. W fundacjach prowadzących działalność gospodarcz4: NIE DOTYCZY.

jestem członkiem zarzqd:u (od kiedy): NIE DOTYTCZY,

jestem członkiem rudy nadzorczej (od kiedy):NlE DOTYCZY

jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): NIE DOTYCZY,

Ztego tytułu osiągn4łem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: NIE DOTYCZY

VIII. Inne dochody osiągane ztytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęc,

z podaniem kwot uzyskiwanych zkaŻdego t1tułu: wynagrodzęnre Z tytułu zatrudnienia

w Publicznej Szkole Podstawowej w GwoŹdŹcuw wysokości 67 440,72 zł brutto.

IX. Składniki mienia ruchomego o wartości powyzej 10 000 zŁotych (w przypadku pojazdów

mechanicznychna|eżlyl podaó markę, modeli rok produkcji): opel Classic - 2008 r. - 10 000 zł

X. Zobowi4zaniapienięzne o wartości powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i
poŻyczki oraz warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w zwi4zku z jakim zdarzeniem,

w jakiej wysokości): '..NIE DOTYCZY.



I

PoryŻszę oświadczenie składam świadomy(a),lŻnapodstawie art' 233 $ 1 Kodeksu karnego za
podani e nieprawdy hlb zataj enie prawdy gr o zl kar a pozbawi enia wo lno ś ci.

Wilcza Wola, 3 kwietnia 2013 r.

(miejscowość, data) (podpis)

Il ] Niewlaściwe skreślić.
[2] Nie doĘczy działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej' w formie i
zakresie gospodarstwa rodzinnego.
[3 ] Nie doĘ czy r ad nadzor czych spółdzielni mieszkaniowych.
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