
Krzyiowice, dnia 15.02.2013r. 
( m i e j a i k )  

UwaRa: 
1. Osoba skladajqca oswiadczenie obowipzana jest do zgodnego z prawdq, starannego i mpelnego wypelnienia 

kaidej z rub*. 
2. Jeieli poszczegolne mbryki nie majdujq w konkrehym przypadku rastosowania, naleiy wpisa~ 

"nie dotvczv". 
3. Osoba skladakca oswiadczenie obowiqzana jest drreiilic prrynaleinoe poszczegolnych skhdnikow 

rnajq&otkowych, dochodow i zobowiqzan do majqlku odqbnego i maklku objptego matienskq mpolnoscia, 
maiatkowa~ .... ,7-.- --7. 

4. Oswiadczenie maiqtkowe dotyczy maiqtku w kraiu i za granicq. 
5. Osw~adczenie mabtkowe obeimuie mmieiwienytelnoici pienigine. , . . . 
6. W czqsci A dwiadczenia zawarte sa informacje jarme, w cz& B zas informacp niejame dolyczqce adresu 

zarnieszkania skladajqcego oswiadczenie oraz rniejsca pdoienia nie~chomosci. 

Ja, niiej podpisany(a), Andrzej Zonenberg, 
(Imiana i nazwizrko m z  nazwisko rodowe) 

urodzony(a) 30 listopada 1961r. w Katowicach 
Zespbi SzkolnoPrzedszkolny w Krzyiowicah, ul. Szkoha 7, dyrektw ZSP Krzyiowice 

(miejsce zahdnienia, slanowisko lub funkcja) 

po zspoznaniu siq z przepisami usbwy z dnia 21 siwpnia 1997 r. o oganiczeniu pmwadzenia d z M n o i d  gospodmzej przez osoby p e h ~ c e  
funkcje publime (Dz U. Nr 106, poz. 679, z 1998 r. Nr 113, po r  715 i Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr49, poz 483, z 2000 r. Nr 26, poz. 306 
oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz 1806) orazuslawy z dnia 8 msca 1990 r. o sanuqlde gminnym (Dz U. z 2001 r. Nr 142, poz. 
1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, pm. 984, Nr 153. poz 1271 i Nr 214, poz. 1806). zgcdnie z at. 24h te] us* . . .  o*iadczam, t e  posiadam wchodzqc? w ssldad mat2enskiij wsp6lnoici majqlkowej I-IIY. 

I. 
Zasoby pienigine: 
- srodki pienigine zgromadzone w walucie polskiej: ok. 25 tys. d 

- srodki pienigine zgromadzone w walucie obcej: ok. 7 tys. E 

, . - papiery wartosc~owe: nie dotyczy ............................................................................................................... 

na kwotq: nie dotyczy ...................................................................................................................... .............. 



II. 
1. Dom o powierzchni: nie dotyczy m2, o wartoti: nie dotyczy lylul prawny: nie dotyczy 
2. Mieszkanie o powierzchni: nie dotyczy m2, o wartosci: nie dotyczy tytut prawny: nie dotyczy 
3. Gospodarstwo rolne: 

rodzaj gospodarstwa: nie dotyczy, powierzchnia: nie dotyczy 
o wartosci: nie dotyczy 
rodzaj zabudowy: nie dotyczy 
tytut prawny: nie dotyczy 
Z tego tytulu osiqgnqlem(@am) w mku ubieglym przychod i dochd w wysokoki: nie dotyczy 

4. lnne nieruchomoki: 
a. powierzchnia: dzialka budowlana 85011-12 o wartosci: 15 tys. d, tyhd prawny: wsp4vdasnoi6 z ionq 
b. dom w stanie surowym zamknietyrn 120m2o wartosci: ok.150 tys. d, tyh~t prawny: wsp4vdasnosc z ionq 

111. 
Posiadam udzialy w spdkach handlowych - naleiy podak liczbg i emitenta udziatow: 
nie dotyczy ..................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 
udzialy te stanowiq pakiet wiekszy n i i  1Ph udziaw w sp6tce: 
nie dotyczy ..................................................................................................................................................... 
Z tego tytulu osiqgnqlem(@am) w mku ubieglym docha w wysokoki: ........................ ................ ................... 
nie dotyczy .................................................................................................................................................... 

IV. 
Posiadam akcje w spdkach handlowych - naleiy podac liczbe i emitenta akcji: 

akcje te stanowiq pakietwiekszy n i i  10% akcji w s m e :  
nie dotyczy ..................................................................................................................................................... 

............... Z tego tyMu osiqgn$em(@am) w mku ubieglym dochod w wysokoki: nie dotyczy .................. .. 

v. 
Nabylem(am) (nabyl moj malionek, z wylqczeniem mienia przynaleinego do jego majqtku odrvbnego) od 
Skarbu Panstwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek sarnorzqdu terytorialnego, ich zwiqzkow lub 
od komunalnej osoby prawnej nas$pujqce mienie, ktore podlegato zbyciu w drodze przetargu - naleiy 
podac opis mienia i date nabycia, od kogo: nie dotyczy ..................................................................... 



VI. 
1. Prowadzg dzialalnoc gospodarczqz (naleiy podac forrng prawnq i przedmiot dzialalnoici): nie dotyczy 

....................................................................................................................................................................... . . . .  - osob~sc~e: nle dotyczy ............................. .... ............................................................................................. 
..................................................................................................................................................................... 

. . - wspolnie z innymi osobam~: nle dotyczy ............. ...... ....... : ............................................................ 
.......................................................................................................................................... ..................... ... 

Z tego tytulu osiqgn$ern(@am) w mku ubieglyrn przychod i d&h& w wysokoki: nie dotyczy 

2. Zarzqdzam dzidalnokiqgospodarczq lub jestem przedstawicielem, pelnomocnikiem takiej dzialalnosci 
(nalezy podac form? prawnq i przedmiot dzialalnosci): nie dotyczy 
- osobiscie nie dotyczy 
- wspolnie z innymi osobarni nie dotyczy .................................................................... 

.............................................................................................................................. ................................. .. 
.............. Z tego tytutu osiqgn?Jern(@am) w mku ubieglym dochod w wysokoki: nie dotyczy 

VII. 
......................................................... 1. W spMach handlowych (nazwa, siedziba spdki): nie dotyczy 

- jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy): nie dotyczy ........................................................................ 
................................................................................................ , ............................................................. 

- jestem czbnkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy .................... .. ......................................... 
..................................................................................................................................................................... 
jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy .............................................................. 
..................................................................................................................................................................... 

Z tego tylxh osiqgn$em(@am) w roku ubiegtym doch6d w wysokdci: nie dotyczy .................... 
........................................................................................................................................................................ . . .  ........................................................................................... 2. W spddz~eln~ach: nie dotyczy 
....................................................................................................................................................................... 

...................................................................... - jestem czbnkiem zarzqdu (od kiedy): nie dotyczy 

......................................................... - jestem czlonkiem rady nadzwczejs (od kiedy): nie dotyczy 

.................................................... . jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy 

..................... Z tego tylulu osiqgn$em(@arn) w mku ubieglym dochod w wysokoki: nie dotyczy 

3. W fundacjach prowadzqcych dzidalnoik gospodarcq: 
nie dotyczy ............................ .... ............................................................................................... 

- jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy): nie dotyczy ................................................................. 

.......................................................... - jestem cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy 

- jestem czbnkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy ................................................. 
..................................................................................................................................................................... 

Z tego tyMu osiqgnqtem(@am) w roku ubieglym docMd w wysokosci: nie dotyczy .................... P- -L---/ 



VIII. 
lnne dochody osiqane z tytulu zatrudnienia lub innej dziatahaki zarobkowej lub zajgc, z podaniem kwot 
uzvskiwanvch z kaidwo Mulu: ........................................................................................................................ " ,  

.................... ........................................ Naleinoik ze stosunku pracy za rok 2012 - dochod 83451,35 d .. 
...................... Naleznoe ze stosunku pracy zony za mk 2012 - docha 75993,56 zl ................. ..................... 

IX. 
Sktadniki mienia ~chomego o wartoki powyiej 10.000 zlotych (w przypadku pojazdow mechanicznych 
nalezy podac mark?, model i rok pmdukcji): skoda odavia ,201 1 o wartosci ok. 45 tys. 21:- w2^L- zhs 9- 17 

X. 
Zobowiqzania pienigzne o wartoki powyiej 10.000 dotych, w tym zaciqnigte kredyty i poiyczki oraz 
walunki, na jakich zostaiy udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokoki): 
nie dotyczy .......................................................................................................................... 


