
r .  . . 
7 9 9, kierownika . . 

jednostki organizacyjnej gminy, a 

Pawlowice, 22.04.2013 r. 
(miejscowobc) (dnia) 

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

i zupetnego wypetnienia katdej z rubryk. 
2. Jeteli poszczegblne rubryki nie znajdujq w konkretnyrn pnypadku zastosowania, nalety wpisaC 

.nie dotyczy". 
3. Osoba sktadajqca ~Swiadczenie obowiqzana jest okreSliC przynaletnoSC poszczeg6lnych 

sktadnik6w rnajqtkowych, dochod6w i zobowiqzah do rnajqtku odrqbnego i rnajqtku objqtego 
rnat2eliskq wsp6lnoSciq rnajqtkowq. 

4. OSwiadczenie rnajqtkowe dotyczy rnajqtku w kraju i za granicq. 
5. OSwiadczenie rnajqtkowe obejrnuje r6wniet wierzytelnoSci pieniqtne. 
6. W czqSci A ~Swiadczenia zawarte sq inforrnacje jawne, w czgSci B zaS inforrnacje niejawne 

dotyczqce adresu zamieszkania sktadajqcego ~Swiadczenie oraz rniejsca pdotenia nieruchorno8ci. 

Ja, niiej podpisany(a), Aleksandra terornska z dornu Kopczyhska 

(irniona i nazwisko oraz nazwisko rodowe) 

zatrudniona w Publicznyrn Girnnazjurn nr 2 w Pawlowicach na stanowisku dyrektora 
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja) 

po zapoznaniu siq z przepisarni ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dzialalnoSci 

gospodarczej przez osoby petniqce funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz. 679. 

z 1998 r. Nr 113, poz. 715 i Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 49, poz. 483, z 2000 r. Nr 26. 

poz. 306 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz. 1806) oraz ustawy z dnia 8 rnarca 1990 r, o 

sarnorzqdzie grninnyrn (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220. 

Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806), zgodnie z art. 24h tej ustawy 

wchodzqce w sklad rnaltehskiej wsp6lnoSci majqtkowej 



1. 
Zasoby pieniezne: 
- Srodki pienietne zgromadzone w walucie polskiej 20 000 z 
- Srodki pienietne zgrornadzone w walucie obcej: nie dotyczy. ....................................................... 

- papiery wartoSciowe: nie dotycz 

na kwotg: nie dotycz 

II. 

1. Dorn o powierzchni: 140 rn2, o wartoSci: 650 000 zl tytul prawny: maltehska wlasnoSC majqtkowa 

2. Mieszkanie o powierzchni: nie dotyczy, o wartoSci: nie dotyczy, tytul prawny: nie dotyczy 

3. Gospodarstwo rolne: 

rodzaj gospodarstwa: nie dotyczy, powierzchnia: nie dotyczy ....................................................... 

o wartoSci: nie dotyczy 

rodzaj zabudowy: nie dotyc 

tytul prawny: nie dotyczy. ....................................................................................................... 

Z tego tytulu osiqgnqlem(@am) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokoSci: nie 

dotyczy 

4. lnne nieruchomoSci: 

Powierzchnia dzialka budowlana zabudowana nieruchornoSciq 10 ar6w. 

o wartoSci: 30 000 

tytul prawny: maltehska wlasnoSC rnajqtkowa 

111. 

Posiadam udzialy w sp6lkach handlowych - nalety podaC liczbe i emitenta udzial6w: nie dotyczy 

udzialy te stanowiq pakiet wigkszy nit 10% udzialbw w sp6tce: nie dotyc 

Z tego tytulu osiqgnqkrn(@arn) w roku ubieglyrn doch6d w wysokoSci: nie dotyczy ............................... 

IV. 

Posiadam akcje w sp6lkach handlowych - nalety podaC liczbg i ernitenta akcji: 

nie dotyczy 

akcje te stanowiq pakiet wiekszy nit 10% akcji w sp6lce: 

nie dotyczy .............................................................................................................................. 

Z tego tytulu osiqgnqlern(@am) w roku ubiegwrn doch6d w wysokoSci: nie dotyczy ................................ 

v. 
Nabylem(am) lnabyl m6j rna(tonek, z wylqczeniern rnienia przynaletnego do jego rnajqtku odrgbnegol od 

Skarbu Pahstwa, innej pahstwowej osoby prawnej, jednostek sarnorzqdu terytorialnego, ich zwiqzkbw lub 

od kornunalnej osoby prawnej nastgpujqce rnienie, kt6re podlegalo zbyciu w drodze przetargu - nalety 

podaC opis rnienia i date nabycia, od kogo: 

nie dotyczy ............................................................................................................................... 



VI. 
1. Prowadz? dzialalnoSt gospodarczqf21 (nalety podaC form? prawnq i przedmiot dzialalnoSci): 

nie dotyczy ............................................................................................................................... 

- osobiScie : nie dotyczy .......................................................................................................... 

.............................................................................................................................................. 

- wspblnie z innymi osobami nie dotyczy .................................................................................... 

.................. Z tego tytulu osiqgnqlern(@arn) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokoSci: nie dotyczy 

2. Zatzqdzam dzialalnoSciq gospodarczq lub jestem przedstawicielem, pelnomocnikiem takiej dziatalnoSci 

(nalety podat form? prawnq i przedmiot dzialalnoSci): nie dotyczy.. ..................................................... 
. , 

- osob18cle: nie dofyczy ........................................................................................................... 

- wsp6lnie z innymi osobarni: nie dotyczy 

Z tego tytulu osiqgnqtern(@am) w roku ubie zy ................................. 

VII. 
1. W sp6Htach handlowych (nazwa, siedziba sp6iki): nie dotyczy 
- jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy): nie dotyczy 
- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dofyczy 
- jestern czlonkiern komisji rewizyjnej (od kiedy) : nie dotyczy 

Z tego tytulu osiqgnqlem(@am) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: nie dotyczy ................................. 

2. W spMdzielniach: 

nie dotyczy 
- jestem czionkiem zarzqdu (od kiedy): nie dotyczy 
- jestem czlonkiem rady nadz~rczej[~' (od kiedy): nie dotyczy ............................................................... 
- jestern czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dofycz 

Z tego tytulu osiqgnqlem(@am) w roku ubieglyrn doch6d w wysokoSci: nie dotyczy ............................... 

3. W fundacjach prowadzqcych dzialalnoSC gospodarczq: 

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

- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dofyczy 

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dofycz 

Z tego tytulu osiqgnqlem(@am) w roku ubieglyrn doch6d w wysokoSci: nie dotyczy ................................. 
VIII. 

lnne dochody osiqgane z tytulu zatrudnienia lub innej dziatalnoSci zarobkowej tub zajqC, z podaniem kwot 

uzyskiwanych z katdego tytulu: dochbd z tytulu zatrudnienia 77617,51 zl. 



IX. Skladniki mienia ruchornego o wartoSci powytej 10 000 zbtych (w przypadku pojazd6w rnechanicznych 

nalety podat mark?, model i rok produkcji: Sam. 0s.: Volkswagen Golf 1.9 TDi rok produkcji 

2000,wartoSC:14000 zl 

X. Zobowiqzania pieniqtne o wartoSci powytej 10 000 zlotych, w tym zaciqgniqte kredyty i potyczki oraz 

warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokoSci): 

kredyt hipoteczny we frankach szwajcarskich na budowg domu mieszkalnego w wysokokci 137 728 CHF 

zaciqgniqty w 2006 r. do 2034 r w banku Nordea oddz. Katowice- oprocentowanie zmienne: 2,4% 

pozostalo do splaty120673?4CHF; 8000 zl z ZFSS w PG2 Pawlowice na budowe domu zaciqgnigty w 2008 

r. - koniec splaty w 2013 r.(pozostalo do splaty 1425zl).. . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . .. . .. . .. . .. ... .. . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . , . , . , .. .. 




