
r .  I .  r, kierownika - 
jednostki organizacyjnej gminy, 

Pawbwice, 29.0a.ZOfl r. 
(rniejscowoSC) (dnia) 

UWAGA: 
1. Osoba sktadajqca ~Swiadczenie obowiqzana jest do zgodnego z prawdq, starannego 

i supelnego wypelnienia kaidej s mbryk. 
2. Jeieli poszczegolne rubryki nie znajdujq w konkretnyrn pny padku zastoscrwania, nalezy 

wpisaC .nie dotycry". 
3. Osoba skladajqca dwiadcrenie obowiqrana jest okreSliC pnynaletno9C poszczegblnych 

skladnikbw majqfkowych, dochodow i zobowivafi do rnajqtku odrqbnego i rnajqtku 
objetego rnalfenskq wspblno5ciq rnajqtkowq. 

4. OSwiadcrenie rnajqtkowe dotyczy majqtku w kraju i za granicq. 
5. Oswiadcrenie majqtkowe obejmuje rbwniet wiersytelnosci pieniq2ne. 
6. W czeSci A ~Swiadcrenia zawarte sq informacje jawne, w cz@d B ra9 infomacje 

niejawne dotyczqce adresu zamieszkania skhdajqcego ohiadczenie araz miejsca 
polotenia nieruchomoSci. 

Ja, nitej podpisany(a), Aleksandra h ~ r n s k a  z domu Kopczyhska 
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe) 

zatrudniona w Publicznym Gimnazjum nr 2 w PaWowicach na stanawisku 
dyrektora szkofy 

(miejsce zatrudmienia, stanowisko lub funkcja) 

po zapoznaniu siq z przepisarni ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia 
dziablno5cf gospodaruej pnez osoby pdniqce funkcje pubriane (Dr. U. Nr 106, poz. 679, 
r 1998 r. Nr 113, pz .  715 i Nr f62, p z .  t126, z 1999 r. Nr 49, poz. 483, z 2000 r. Nr 26, 
poz. 306 orar s 2002 r. Nr 1 1 3, poz. 984 i Nr 214, poz. 1 806) oraz ustawy z dnia 8 marca 1 990 r. 
o samonqdzie gminnym (Dr. tl. z 2807 r. Nr 142, poz. t 593 oraz r 2002 r. Nr 23, poz. 220, 
Nt 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 10061, zgodnie z art. 24h tej 
ustawy ~Swiadczam, Ze pusiadam wchodzqce w skiad maltefiskiej wsp6lnoSci majqtkowj 4ub- 



1. 
Zasoby pieniqine: 
- Srod ki pieniqlne zgromadzone w walucie polskiej 15000 21.. ................................ 
- Srodki pieniqtne zgromadzane w walucie obcej: ........... nie dofyczy ....................... 
- paplery wartoSciowe: nie cr'otyczy ..................................................................... 

........................................................ na kwotq: ...... nie dofyczy .................... 
II. 
1. Dom o powienchni: 140 m2, o wartoSci: 650 000 rl tytuli prawny: rnaBer5ska WasrroSC 

majq fkowa 
2. Mieszkanie o powienchni: nie dotyczy, o wartoki: nie dotyczy, tytul prawny: nie dotyczy ...... 
3. Gospodarstwo mlne: 

rodzaj gospodarstwa: nie dofyczy, ................... powienchn ia: nie dotyczy ............. 
o wa rtosci : ............... nie dotyczy .................................................................. 
rodzaj zabudowy: .............. .nie dowczy .......................................................... 

tytd prawny: ................... .nie d~tyczy.. .......................................................... 
Z tego tytutu osiqgnqkm(@m) w raku ubieglyrn przychbd ii dochbd w wysoko3ci: nie 
dotyczy ...................................................................................................... 

4, lnne nieruchomoSci: 
Powierzchnia dziatka budowlana zabudowana nieruchomoSciq 'I 0 ar6w. 
o wartoSci: 30 000 ... 21.. ............................................................................. 
tytul prawny: maeehska wlasnoSC majqtkowa.. ............................................... 

111. 
Posiadarn udzia+y w sp#kach handlowych - nalety podak liczbe i ernitenta udzialbw: 
.................................................. nie dotycry ................................................... 
udziaty te stanowiq pakiet wiqksry nit 10% udziatbw w sp6fce: .... .nie dovczy 
...................................................................................................................... 
Z tego tyfutu osiqgnqkm(~rn) w roku u bieg5yrn dach6d w wysokosci: ... .nie dotyczy ... 

AY. 

Posiadam akcje w spb+kach handlowych - nalety podaC liczbe i ernitenta akcji: 
................................. nie dotyczy .................................................................... 
akcje te stanowiq pakiet wiqkszy ni3: 1 0% akcji w spdce: 

nie dotyczy ........................... ........................................................................... 
Z tego tytulu osEqgnqlern(q+am) w roku ubieg+ym doch&d w wysokoSci: .... .nie dotyczy.. ... 



v. 
Nabylern(am) lnabyl m6j maltonek, z wylqczeniern mienia przynaletnego do jego 
majqtku odrqbnegol od Skarbu Paristwa, innej pahstwowej asoby prawnej, jednostek 
samonqdu terytorialnego, ich zwiqzkbw lub od komunalnej osoby prawnej nastqpujqce 
rnienfe, ktbre podlegab zbyciu w drodze prretargu - nalety podaC opis mienia i date 
nabycia, od kogo: 
..................... nie dotyczy .............................................................................. 

VI. 
I. Prowadze dziatalnoSC gospodarczqP1 (nale2y podat form9 prawnq i przedmiot dziatalnoSci): 

- osobihcie ..... nie dotyczy ............................................................................... 

..................................................................................................................... 
- wspblnie r innymi osobami ...... nie dotyczy ................................................... 

. Z tego tytutu osiqgnqlem(?lam) w roku ubieglyrn przych6d i dochdd w wysokoki: ..nie dofyczy.. 

2. Zarzqdzam dziahlnoSciq gospodarczq lub jestem pnedstawicielem, petnornocnikiem 

takiej dzia.lalnoSci (nale2y podaC forme prawnq i pnedrniot dzialalnoSci):.. nie o'otyczy.. ,, 

- osobi5cie.. .... nie dotyczy. ............................................................................. 
- wspblnie z innymi osobami ...... nie dotyczy ...................................................... 
Z tego tytulu osiqgnqkrn(t$am) w roku uMeglym dachbd w wysokohci: ... nie dotycry ..... 
VII. 
1. W spdkach handlowych (nama, siedziba sp6Cki): ... nie dofyczy ............................ 
- jestern cztonkiern zarrqdu (od kiedy):.. . nie d o m y  ........................................ 
- jestem cztonkiern rady nadrorczej (od kiedy):.. . nie dotyczy .............................. 
- jestem czbnkiern komisji rewizyjnej Cod kiedy) ...... nie dotyczy ............................ 

.... Z tego tytuku osiqgnqkm(@am) w roku ubiegwm doch6d w wysokoSci: ... nie dotyczy 

2. W spMzielniach: 
........................ nie dotyczy ........................................................................ 
- jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy): ... nie dofycry ....................................... 
- jestern czbnkiem rady nadzorczejP1 (od kiedy): ... Rie dotyczy .................. ............, 
- jestern cz+en kiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ... nie dotyczy .............................. 
Z tego tytuh asiqgnqlern(qfam) w roku ubiegtyrn doch6d w wysokoSci: ... nie doiyczy .... 

3. W fundacjach prowadzqcych dziahlnoSC gospodarczq: 
nie dowczy ................................. ............................................................ 

- jestern cztonkiem zarzqdu (od kiedy): ... nie dotyczy ......................................... 



- jestem czlonkiem radynadzorczejCod kiedy): ... niedotyczy .................................. 
- jestern czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ... nie dotyczy ......................... 
Z tego tytutu osiqgnq+ern(@arn) w roku ubieglym dmhM w wysokoSci: ...... nie dotyczy 

VIII. 
lnne dochdy osiqgane z MuIu ratrudnienia lu b innej dsialalno5ci zarobkowej lub sajqC, 

z podaniern kwot uzyskiwanych z katdego tytuh: ................................................ 
d o c M  z tytulu zatrudnienia 71?1,61d + 47449.70 zl bnrtfo 

' f 
IX. Skkdniki mienia rtrchomego o wartoSci powykej 10 000 ztutych (w prrypadku 

pojazdbw rnechanicsnych nale2y podat mark?, model i rok pdukcji  

SamochQd osobowy: Volkswagen Golf 1,8 rok produkcji 20Q0, wartog6 18 000 zt 

X. Zobowiqzania pieniqtne o wartoSci powy2ej 1 0 000 zbtych, w tym raciqgniqte kredytr 

i potyczki oraz warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w miqzku z jakim 

zdaneniem, w ja kiej wysokdci): kredyt hipoteczny we fran kach szwajcarskich na 

budowe domu mieszkalnego w wysokobci 1 37 728 CHF zaciqgniqty w 2006 r. do 2034 r 

w banku Nordea d d r .  Katowice- oprocentowanie zrnienne: 2,4% ; 

8000 zf z ZFSS w PG2 Pawlowice na budowq dornu zaciqgniqty w 2008 r. - koniec 

swty w 20 1 3 r. (pozostah do splaty 3528 A). 


