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osoba składająca oświadczenie obowiązanajest do zgodnego zprawdą, starannęgo i zupeŁnego wypełnienia
każdej z rubryk.
Jeże|lposzczególne rubryki nie majdują w konkretnym przypadku zastosowania,naleĄ wpisać ,,nie dotyczy''.
osoba składająca oświadczenie obowiązanajest określićprzynaleŻnośćposzczególnych składników
majątkowych, dochodów i zobowiązan rlo majątku odrębnego i majątku objętego małżeńskąwspólnością
majątkową.
oświadczęniemajątkowe doĘczy majątku w kraju i za grantcą.
o świadczenie maj ątkowe obej muj e również wierz1'te lno Ści p ieniężne.
W częŚci A oświadczeniazawarte są informacje jawne, w częściB zaśinformacje niejawne doĘczące adresu
zamięszkania składającego oświadczęnie oraz miejsca połoŻenia nieruchomości.

CzĘŚ Ć A
wszYsTKIE SKŁADNIKI MAJĄTKU oBĘTE MAŁżEŃSKĄ wsPoLNoTĄ MAJĄTKoWĄ
J

a, nizej podpisany(a),

Lilla Ławniczak, tsielecka
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) 10 marca 19ó8 roku u' Zaganiu
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Czerwonej Wodzie
Dyrektor
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcj a)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia

2l

sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności

Nr 106, poz. 679, z 1998 r. Nr 113,poz,715 i
Nr 1ó2, poz.7IŻ6,z1999 r.Nr49, poz.483,zŻ000 r.Nr26, poz.306orazz2002r.Nr 1l3, poz.984 iNr
214, poz. l806) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. L}. z200I r. Nr 142, poz.
|59l orazzŻ002 r. Nr 23, poz. Ż20, Nr 62, poz. 558, Nr 113. poz.984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 21 4,poz.
1806), zgodnie z art. Ż4h tej ustawy oświadczam,ze posiadam rvchodzące w skład małżeńskiej wspólności
gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U.

majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

I. Zasoby pieniężne:
środkipienięzne zgromadzone w walucie polsk'iej: 51 365'18 zł

środkipieniężne zgromadzonę w walucie obcej: 850, 00 euro
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papiery wartościowe:

il.

1.

2.
3.

4.

nie dotycry

na

kwotę:

nie doĘcry

Dom o powierzchni: 146,4 m2, o wartości:250 000 zł tytuł prawny: KW nr 37048
Na działce nr 1180/3 o powierzchni 1008 m2
Mieszkanie o powierzchni nie doĘcry m2, o wartości: ...... nie dotycry .. Ę'tułprawny: ...
nie doĘcry
Gospodarstwo rolne: rodzaj gospodarstwa: .. ' nie doĘcry , powierzclnia ... nie doĘcry .
o wartości: . . . ' '. . nie d'oĘczy rodzi1zabudowy: .. ' nie dotyczy
tytuł prawny: '...
... nie doĘcry
Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam)w rokrt ubiegłym przychód i dochód w wysokości: nie doĘczy
Innę nieruchomości: powierzchnia:.. . nie dotyczy
o wartości:
nie dofycry
tytuł prawny: ....
... rrie dotvcry

ilI.

Posiadam udziały w spółkach handlowych - naIeŻy podać ltczbę i emitenta udztaŁow: nie dotycry

udziały te stanowią pakiet większy niŻ l)yo udziałow w spółce: nie dotyczy

Ztego tytułu osiągnąłern(ęłam)w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

IV.
Posiadam akcje w spółkach handlowych - rnleŻy podaó ltczbę i emitenta akcji: nie doĘczy

akcje te stanowią pakiet większy niŻ I0%o akcji w spółce: nie doĘczy

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

V.

Nabyłem(am) (nabył mój małzonek, zvłyłączeniem mienia przynaleŻnego do jego majątku
odrębnego) od Skarbu Państwa, innej pństwowej osoby prawnej, jednostek samorządu
ter1torialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które
podlegało
-
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VI.
1.

Prowadzę działaItośćgospodarczątz]
.... nie doĘcry

7na\ezry

podaó formę prawną i przedmiot działalności):.........

osobiście ... nie dotycry
wspólnie z innymi osobami

.... nie dotycry
Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: nie dotyczy
2. Zarządzam działa|nościągospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej

działalności(naleĘ podaó formę prawną i przedmiot działalności):
nie doĘcry
osobiście.

Ztego tytułu osiągnąłem(ęła-) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

VIT.
1.

W spółkach handlołvych (namła, siedziba
jestem członkiem zarządu (od

spółki):

kiedy):

.. nie

doĘczy

..... nie doĘcry

jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy)

Z

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

2' W

spółdzielniach:

jestem członkiem zarządu (od

dotyczy ....

...... nie doĘcry

kiedy):

jestem członkiem rady nadzorczej!3l (od

nie dotycry

kiedy):

jestem członkiem komisji rewizyjnej (od

kiedy):

.

.

nie doty

czy

..

.. nie dotyczy

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym dochód w wysokości: . '. nie doĘcry

I

jestem członkiem zarządu (od

kiedy):

.

nie

doĘcry

jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): ... nie dotycry
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VIII.

Inne dochody osiągane z

tlułu zatrudnienia

podaniem kwot uzyskiwanych zkaŻdego tytułu:
Szkoła Podstawowa w Ruszowie Szkoła Podstawowa w Czerwonej Wodzie -

Reinhard Weiss -

,lońd a1eb''Ozra)
_
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/

lub innej działalnościzarobkowej lub zajęc, z

64246,33 zł
25193,96 zł
18 105,00 euro
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IX.

Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 zŁotych (w przypadku pojazdów
mechanicznychna|eĄ podaó markę, model i rok produkcji): '.
Renault Megane 2007
Hyundai i 30 2008
OpelZafira 2001

X. Zobowiązaniapienięzne

,2

o wartości powyżej 10 000 zŁotych, w tym zaciągnięte kred1'ty

jakich zostały udzielone (wobec kogo, w rvłiązku z jakim zdarzeniem,w

poĄczki oraz warunki,

na

jakiej wysokości): ... nie

doĘcTy ...
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Powyższe oświadczenie składam świadomy(a),iŻnapodstawie art.233 $ 1 Kodeksu karnego za
podanie nieprawdy lub zataj enie prawdy grozi karapozbawienia wolności.
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(miejscowośó, data)
[1|

Niewłaściweslceślić.

[2] Nie dotyczy działalnościwfiórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej
zakresie gospodarstwa rodzinnego.
[3] Nie dotyczy rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych.

(podpis)
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zvłierzęcej, w formie i
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