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Uwaga: fii\\
,|. osoba składająca oświadczenie obowiąząna jest'do.zgodnego z prawdą starannego i zupe,łnego Wypełnienia każdej z

rubryk.

2. Jeze|i poszczegó|ne rubryki nie znajdują w konkretnym pŻypadku zastosowania, naIeży Wpisać ,,nie dotvczv''.

3. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest okreś|ić przyna|eżność poszczegó|nych składników majątkowych,
dochodóW i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską Wspólnością majątkową.

4. oświadczenie majątkowe dotyczy majątku W kraju i za granicą'

5. oświadczenie majątkowe obejmuje róWnież Wierzyte|ności pieniężne.

6. W części A ośWiadczenia zawańe są informacje jawne, w części B zaś informacje nieiawne dotyczące adresu
zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca potożenia nieruchomości.

czĘŚc A

Ja' niŻej podpisany(a) Danuta, Józefa Tofilska z' d. Wysocka'

( miona nazwisko oraz nazw sko rodowe) urodzony(a)

urodzony(a) 17 marca 1963 r. w Powodzie
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Bojanowie - dyrektor

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po ZapoznaniU się z przepisami ustawy Z dnia 21 sierpnia 1997 r' o ograniczeniu prowadzenia działa|ności go-

spodaiczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz' U' Nr 106' póz' 679, z 1998 r' Nr 113 ' póz.7,1 5 i Nr 162' póz

1126'z19;gór'Nr49,póz'483,z2ooor.Nr26.póz'306onzz2002r'Nr113'póz.984iNr214.póz'1806) oraz ustawy z
dnia B marca 199o r. o samorządzie gminnym (Dz' U ' z 2001 r' Nr 142. póz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, póz.220' Nr62'
póz' 558' Nr 113' póz. 9B4, Nr 153' póz. 1271 i Nr 214' póz. 1806), zgodnie z al'.24h tej Ustawy ośWiadczam' że
posiadam wchodzące w skład małŻeńskiej Wspó|ności rnajątkowej Iub stanowiące mój majątek odrębny:

L

Zasoby pieniężne: - środki pienięfne zgromadzone w wa|ucie polskiej: nie dotyczy

- środki pieniężne zgromadzone w WaIUcie obcej] nie dotyczy

- papiery WartoŚc|owe: '.''

'.' na kwotę: nie dotyczy

'.kierownika 
jednostki organizacyjnej gminy,



4. Itrne lien.tchomości:

powierzchnia: działka budowtana - 600 m,,

o Wańości: 15 tys. zł

tytuł prawny: akt współwłasności małżeńskiej

ilt.

Posiadamudziaływspółkachhand|owych-na|eiypodaÓ|iczbęiemitentaudziałów:niedotyczy

Udziały te stanowią pakiet większy niŻ 10% udziałów W spÓłce' nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem(ełam) W roku ubiegłym dochÓd W Wysokośct' nie dotyczy

tv.

Posiadam akcje W spÓłkach hand|owych - naleŻy podać |iczbę i emltenta akqi'' nie dotyczy

akcje te Stanowią pakiet WiękSZy nii 10% akcji W spÓłce: nie dotyczy

Z tego tytułU osiągn4em(ęłam) W roku Ubiegłym dochód W wysokoŚCi nie dotyczy

Nabyłem(am) {nabył mÓj małżonek, z wyłączeniem' mienia. pTfyna|eznego do jego majątku odrębnego) od Skarbu

Państwa, innej państwowej osooy prawnej' 
'jednostek 

samorządu terytoirialnelo] ich żwi1.kÓw lub od komunalnej

b*ov.pii*ń"in"itępujące,mienid' ttore póoiegato ZbyCiU W drodze przetargU - naIeŻy podac opIs

mienia idatę nabycla' od kogo' nie dotyczy

vt.

l. Prowadzę działa|nośc gospodarczą2 (na|eŹy podać formę prawną i przedmiot działalnośc|).' nie dotyczy

vll.

W spółkach hand|owych (nazwa' siedziba spółki). nie dotyczy

jestem członkiem Zarządu (od kiedy): '','''

jestem członkiem rady nadzorczej {od kiedy):''''''''''''''''

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



2' W spółdzie|niach: nie dotyczy

]estem członkiem zarządu 1od kiedy]: ''' '''
jesiem członkiem rady nadzorczej3 {od kiedy)''''''''.'''''
jestem członkiem komisji tewlzy]nej (od kiedy):''''''''

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) W roku Ubiegłym dochÓd W WysokoŚci:

3. W fundacjach prowadzących działaInośc gospodarczą: nie dotyczy
jestem członkiem zarządu (od kiedy): -'.''.''..'.''..''
jestem cztonkiem rady nadzorczej {od kiedy):

_ jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy).''''''''''''

Z tego tytułu osiągnątem(ęłam) w roku ubiegłym dochód W Wysokości: .''.'''''''''.'''''.''

v t.

Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia Iub innej działaIności zarobkowej |ub zajęó' z podaniem kwot
uzyskiwanych Z każdego tytułu: zatru.dnienie - wynagrodzenie ze stosunku pracy - 58 717,61 zł

(l.ĄL(, ą{:!'ł0i| !:,t |1( .v.|.:,.)..

tx.

Składniki mienia ruchomego o Wartości powyżej 10 000 złotych (W przypadku pojazdóW mechanicznych na|eży

podać markę' modę| i rok produkcji): nie dotyczy

X.

zobowiązania pieniężne o Wartości powyżej 10 000 złotych, W tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz Warunki, na
jakich zostały udzie|one (Wobec kogo' w związku Z jakjm Zdarzeniem 

' 
W jakiej Wysokości): nie dotyczy
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PoWVżSZe osw|adc7en|e S(ladam śW adony(a) iŻ .a podstawie an' 233 s 1 KodeKsU karnego Za podan|e n|eorawdy

lub 1ataienle prawdy grozi kara pozbawierla Wo|noŚc|'
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,'{miejscowość' data)

r NiewłaściWe Skreślic.
, N]e dotyczy dz]ała]ności Wytwórcze] W rolnictwie W zakresle produkcji roś|innej zwierfęce]' W form]e iZakresle gospodarstwa

rodzlnnego
. N e dotyc.y rac] nadzo|czych Spółdfieln m eszkan|owycn'

,.ł, i('tpJlpl./


