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wojta, zast~pcy wojta, sekretarza gmioy, skarboika gmioy, kierowoiJiltl'j' ~ostki 
orgaoizacyjoej gmioy, osoby zarzatdzaj~cej i czlooka orgaou zarzatdzaj~cego 

gmioo~ osob~ prawo~ oraz osoby wydaj~cej decyzje admioistracyjoe w imieoiu 
wojta (1) 

GOScimin Wielki, 28.04.2017 r 
(miejscowosc) (dnia) 

UWAGA: 
1. 	 Osoba sk.J:adajllca oSwiadczenie obowillZWlR jest do zgodnego z prawdlJ, starannego i zupelnego wypelnienia 

kaZdej z rubryk. 
2. 	 Je1e1i poszczeg6Jne rubryki nie majdujll w konkretnym przypadku zastosowania, naleZy wpisae ,,nie dotyczy". 
3. 	 Osoba sidadajllC3 oswiadczenie obo~ jest okreSlic przynalemosc poszczeg6Jnych skladnik6w 

majll!kowych, dochod6w i zobowil}zail do maj~ ~bnego i maj~ obj~go mali:eiJ.sq wSpOJnoscill 
majll!kowll

4. 	 Oswiadczenie majll!kowe dotyczy majlltku w kraju i za graniCll. 
5. 	 Oswiadczenie majll!kowe obejmuje rowniet wierzytelnosci pieni~me. 
6. 	 W c~Sci A oswiadczenia zawarte Sll infonnacje jawne, w c~Sci B zaS infonnacje niejawne dotycZllce adresu 

zamieszkania sidadaj~o oswiadczenie oraz miejsca poIoZenia nieruchomoSci. 

Cn;SCA 

1a, niZej podpisany(a), Agnieszka Beata Turadek z d. Malinowska 
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe) 

urodzony(a) 14. 02. 1976 r w Miszewo B 
Szkola Podstawowa w Goiciminie Wielkim, 


Dyrektor szkoly 

(miejsce zairudnienia, stanowisko tub fimkcja) 


po zapoznaniu sift z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 ograniczeniu prowadzenia dzialalnoSci 

gospodarczej przez osoby pelni~ce funkcje publiczne (Oz. 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 marca 1990 r. 0 samo~ie gminnym (Dz. U. z2001 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 oswiadczam, ~ posiadam wch~ce w sldad malZenskiej wsp61noSci 

maj~tkowej lub stanowi~ m6j majl!tek odn;bny: 

I. Zasoby pieoif;zoe: 

- srodki pieni«me zgromadzone w walucie polskiej: 40 800 zl 


srodki pieni«me zgromadzone w walucie obcej: ,,me dotyczy" 

-	 papiery wartoSciowe: ,,me dotyczy" 

http:mali:eiJ.sq


.... 

. ....................................................... na kwotcr: ,,nie dotyczy" 


II. 
1. 	 Dom 0 powierzchni: 84,00 m2, 0 wartoSci: 90 tys zl tytul prawny: wspOIwlasnosc 

2. 	 Mieszkanie 0 powierzchni: ,,nie dotyczy" m2, 0 wartosci: ,,nie dotyczy" tytul prawny: "nie 

dotyczy" 

3. 	 Gospodarstwo rolne: rodzaj gospodarstwa: og6lnorolne powierzchnia: 10,56 ha 

o wartoSci: 354 tys zl rodzaj zabudowy: zwarta, stodola, cblew, obora 

tytul prawny: wspOlwlasnosc 

Z tego tytulu osi~em(~am) w roku ubieglym przych6d i dochOd w wysokoSci: p-40 250 zl, 
d- 28 345 zl 

4. 	 Inne nieruchomoSci: powierzchnia 31,50 m2 

o wartoSci: ok 25 tys zl 

tytul prawny: wspOlwlasnosc 


III. 

Posiadam udzialy w sp6lkach handlowych - naleZy podaC licz~ i emitenta udzial6w: ,,nie dotyczy" 


udzialy te stanowitl pakiet wierkszy niZ 10% udzial6w w sp6lce: ,,nie dotyczy" 

Z tego tytulu ositlgn~em(~am) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: ,,nie dotyczy" 

IV. 
Posiadam akcje w sp6lkach handlowych - naleZy podac licz~ i emitenta akcji: ,,nie dotyczy" 

akcje te stanowitl pakiet wierkszy niZ 10% akcji w sp6J:ce: ,,nie dotyczy" 

Z tego tytulu ositl~em(er1am) w roku ubieglym dochOd w wysokoSci: ,,nie dotycy" 
v. 
Nabylem(am) (nabyl m6j malzonek, z wylt}Czeniem mienia przynalemego do jego maj~ku 

odrerbnego) od Skarbu PaIlstwa, innej patistwowej osoby prawnej, jednostek samofZtldu 
terytorialnego, ich zwi¢6w lub od komunalnej osoby prawnej nasterpujt}Ce mienie, kt6re 

podlegalo zbyciu w drodze przetargu - naleZy podac opis mienia i dater nabycia, od kogo: "me 
dotyczy" 



VI. 
1. Prowadz~ dzialalnosc gospodarcZJl[2] (naJe:iy podac fonnIY prawn~ i przedmiot dziaJalnoSci): "nie 

dotyczy" 

- osobiScie ,,nie dotyczy" 


- wsp6lnie z innymi osobami ,,me dotyczy" 


Z tego tytulu osi~~em(~am) w roku ubieglym przychOd i doch6d w wysokosci: ,,nie dotyczy" 


2. Za.rzc¢zam dzialalnoScilil gospodarcZJllub jestem przedstawicielem, pelnomocnikiem takiej 


dzialalnoSci (nale:iy podac fonnIY prawn~ i przedmiot dziaJaJno§Ci): 


- osobiscie "nie dotyczy" 


- wsp61nie z innymi osobami ,,nie dotyczy" 

Z tego tytulu osi~~em(~am) w roku ubieglym dochOd w wysokoSci: ,,nie dotyczy" 

VII. 
1. W spOlkach handlowych (nazwa, siedziba sp61ki): ,,me dotyczy" 

- jestem czlonkiem Z3J74du (od kiedy):"nie dotyczy" 

- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): "me dotyczy" 

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy) ,,nie dotyczy" 

Z tego tytulu osililgn~em(~am) w roku ubieglym dochOd w wysokosci: ,,nie dotyczy" 

2. W sp61dzielniach: ,,nie dotyczy" 

- jestem czlonkiem ~u (od kiedy): ,,nie dotyczy" 

........ " ............................................ ., .............................................................................................................................................. '" ....................., 
- jestem czlonkiem rady nadzorczejL31 (od kiedy): ,,nie dotyczy" 

jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ,,nie dotyczy" 

Z tego tytulu osi~~em(~am) w roku ubieglym dochOd w wysokosci: ,,Die dotyczy" 



I' 

3. W fundacjach prowaclz.qcych dzialalnosc gospodarc2'4: ,,Die dotyczy" 

- jestem czlonkiem z.a:l74:(iu (od kiedy): ,,Die dotyczy" 

- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): ,,Die dotyczy" 

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ,,Die dotyczy" 

Z tego tytu1u osi~em(~am) w roku ubieglym dochOd w wysokoSci: ,,Die dotyczy" 

VIII. Inne dochody osi~ane z tytu1u zatrudnienia lub innej dzialalnoSci zarobkowej lub zaj¢, Z 

podaniem kwot uzyskiwanych z k.aZdego tytulu: 

- z tytulu zatrudnienia w Szkole Podstawowej w Gosciminie Wielkim - 75 972,76 zl 

IX. Skladniki mienia ruchomego 0 wartoSci powyzej 10 000 zlotych (w przypadku pojazd6w 

mechanicznych nale:iy podac mark~. model i rok produkcji): ,,Die dotyczy" 

X. Zobowi~a pieni~Zne 0 wartoSci powyzej 10 000 zlotych, w tym zaci~~te kredyty i 
poZyczki oraz warunki, najakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwi~ zjakim zdarzeniem, w 

jakiej wysokosci): ,,Die dotyczy" 


