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Będzin, 3x eierpnia 2019 r.
liw-gn:
!. Osoba eunnnjnen uświxdcunie nbnwiqzunn jen do zgnrinegn z
prnwiiz, mnnnegn i znpeinegn
wypeinie
hide] zrubryk.
:. Jezeii ppezezegiine rubryki nie znajdują w irenirreinyin pnypidku „nasennie nlleży wpis-ić
3.

m"Osoba sldldaiątl oświadue

„&

'

mqullmwych, duchodów i lubu

majątkqu.

ps:-›

obnwiąmiu jest określić przynaleznns'e poxuugóluych :Hudnikbw
in mujquu udrębncgn i ini.-niku nnjeiegn mnineńsin. wepninniein

„.i

aiwinaezenie nuquknwe dntyczy ninjnrirn w krnjni !: granice,
aiwi-dezenie innjniirnee nnejinnje równie! wierzyieinpsci pieniężne.

w

eześei A niwieriezenin uwa": rn ininrinneje jnwne. w ezesei B
informcje niej-wne dnlyczące
nareen umieslhniu sklndqucegu niwindezenie nl'll miejsu polaunh nicrnchumnści.
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CZĘŚC A
Ja. nizej podpisana AGATA. DOROTA DU'RBACL RUBIKA

innemi neznerenrnz mzumknmdm)

Urodzona 01 LUTEGO 1968 ROKUW CZELADZI

GIMNAZJUM NR 3 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA
UL, KRAKOWSKA ”, 42-500 BĘDZIN
DYREKTOR SZKOLY do 3] sierp 2019 r.
pn

„« mine.... mnnre mb mnie,»

po upnzuaniu sie z przepisami nsrnwy z dnia 21 sierpnia 1997 r. (› ngrnniezenin prewnrizenin
dzizininns'ei gospodarczej przez osoby peinince funkcje publiczne (Dz. u. z 2017
r. poz.]393) oraz
mewy z dnia 3 marca ieee r. :) samurządzie gminnym (Dz. U„ z 2017 r. pnz. ms), zgodnie z nn. 24h
iej ustawy nśvi nnezzrn. 7: posiadam wchodząc: wskind mnizensiriej wspólności
majątkowej lub

].
—

-

Znany pieniężne:
środki pieniężne zgromadzone w mlucie polskiej: NIE

no rvczv

środki pieniężne zgromadmnc w walucie obcej: NIE DOTYCZY
papiery wanościowc: NIE DOTYCZY
na kwolę: NIE DUTYCZV

".
|. Dom (› powierl/chni:

NLE

DOTYCZY

m1. 0

wannści: NIE DOTYCZY

lydul prawny:

NIE DOTYCZY

Mieszkanie o powierzchni: 69,73 mi. o wanos'ci: ok. 240 m.im zl,

2

;

tytul prawny: WŁASNOŚCIOW'E
Gospodarstwo rolne:
rodzaj goapodarswyn: NIE DOTYCZY powierzchnia: NTE DOTYCZY
o wariosci:

NIE DOTYCZY

mduj zabudowy: Nu: DOTYCZY
rylul prawny: NTE DOTYCZY

z rego lylulu osiagnelam w roku ubregiym
4. inne nieruchomoś

:

przychdd

i

dnchód w wysokości: NlE DOTYCZY

ZlALKA

powierzchnia: 863 m2
(›

waności: 79 500,00 zl

tytul prawny:

wsróLthsNOŚC NA PRAWACH MALŻENSKIEJWSPÓLNDŚCI

lll.
Posiadam udziały w spolkach handlowych

_

USTAWOWEJ

nalezy podac liczbę i emilenca udzialow: NIE DOTYCZY

udzialy lc slanowia pakiel większy niż 10% udzialow w spółce: NIE DOTYCZY
z Łęgu ryruhi nsiągnęłam w roku ohisgrym dochód w wysokości: NIE DOTYCZY

lv.
posiadam akcje w spolkach handlowych

_

nalezy podać liczbę i emi-ema akeji: NIE DOTYCZY

akcje lc nannwia pakiel wiekszy niz 10% akcji w spolce: Nm. DOTYCZY
Z lego rylnlu osiagnelam w roku ubioglym dochód w wysokeści: NIE DOTYCZY
V.
od
Nahylam (nahyl moj rnalzonek, z wyłączeniem mienia przynuimego do jego mjąlku odrębnego)
Skadm Państwa. innej pahslwowei osuby prawnej, jednosrek samorzadu terylańalncgu. ich zwiazkow,
kxńm podlegolo zbyciu
komunalnej osoby prawnej lub zwiazku merropoliraniego nasienujące mienie,
. nalezy podać opis mienia i dale nabycia od kogo: NIE DOTYCZY
w drodze

prlelalgu

vl.
]. Prowadzę dzialalnosc gospodarcza7 (nalezy podac ronne prawna

i

przedmiot dziadalncsci): NIE

DOTYCZY

- oaobidcic NIE DOTYCZY
- wspólnie z innymi Osubalni NIE DOTYCZY
z rego tyluhl osiagnelam w roku ubiegłym przychód

i

dochód w wysokości: NIE DOTYCZY
z

z: Zarządzam

dziaiainościa gaspodarozą lub jcsrcm przcdaiawiciciani,
pełnomocnikiem ukicj
dziaiainaa'ci (nalezy podać formę
i
piawna pmdmiut dziaiainnści): NIE

›

norvczv

osobiście NIE DOTYCZY
wspoinia z inmmi ombami NIE

z icgo tytułu

nurvczv

osiagnęiam w roku uhiegiyin dochód w wysokości:

vn.
!.

W

›

spółkach handlowych [nazwa. siedziba spólki): NIE
DOTYCZY
icsicm ozionkicm zarządu (od kiedy): ma

nowszy

~ iasicrn ozionkicrn rady nadzorczej
(od kiady): NIE

naryczv

› jesieni czlonkiem knmisji rewizyjnej (od kiedy):
ma DOTYCZY
z icgo muiu osiągnęłam w roku uhicgiyni duchód w wysokości. NIE

DOTYCZY

w spółdzielniach: NIE DOTYCZY

2:

›

,
3.

m: uorvczy

jcsicm człnnkicm zarządu (od kiedy): NIE DOTYCZY
jeslem ozionkicm rady nadzorczej, (od kiedy): NIE

mrrvczv

- jenem czionkicnr komisji rewbyjnej (od kiedy). NIE DOTYCZY
z xcga ryiuiu osiagncuam w roku ubicglym dochdd w wysokości: NIE

DOTYCZY

w fundacjach

-

,

prowadzących dziaiainos'c' gospodarczą: NIE DOTYCZY
jestem czionkieni zur-zadu (ad kiedy): NIE

norvczy

jestem czionkicin rady nadzorczej (od kiedy): NIE
jestem czinnkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

z tego !ylulu osiągnciam

nonczy

ma DOTYCZY

w roku ubiegłym dochód w wysokości:

NIE DOTYCZY

VIII.
Inne dochody osiągane 7 cyruhi zalrudnieniu
lub innej dziniainośoi zarobkowej lub
zajęc. z podaniem
kwoi uzyskiwanych z każdego tytułu:

Z TYTUŁU ZATRUDNIENIA 0D 1 STYCZNIA
2019 R. DO 31 SIERPNIA 2019 R. —
60,60M6 zl
IX,
skiadniki micnia ruchomego o wanośoi powyzci
należy podać markę, mudel

i

rok produkcji):

mmo 7lntych

(w przypadku

pojazdów .ncchanioznych

SAMOCHÓD OSOBOWY, MARKA: KIA. MODEL:
OPTIMA. ROK rRoDUKCJ]: 2013.

x.

i
10.000 zioryeh. w tym zaciąguięw kredyty puzyclld oraz
Zubowiązania pienięmu o wumści powymj
zwinzirn zjnkim zdarmnim, w jnkiej wysuknści):
warunki, nn jakich msuiy udzielone (wobec kogo, w
W WYSOKOŚCI GSI 000.00 zł., PODPISANY
KREDYT l-IIPOTECZNY NA BUDOWĘ DOMU
S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, UL.
W DNIU "371019 11. Z BANK MILLENNIUM
NA DZIEN 31 SIERPNIA 2019 R. WYNOSI
STANISŁAWA ŻARYNA IA. STAN ZADLUŻENIA
84 000.00 7].

CZĘŚC B
Adm zamieszkania osoby skindnjąeei aświndezenie:

iz

podsuwie m. 233

Piw/ym oświadczenie skindnrn świadnma. nn
wnlnuśtzi.
nieprawdy lub zatajenie prnwriy grozi km puzbuwimia

_,
Będzin, 31 031019

(MMM)

'NiewIMdWc skreśl
Nie dotyczy dzininim

r„

wytwórczej w rolnictwie w umnie
prod-mi mśiirniej zwierzecej, w (mnie inhesic
guspodnmwu redzirnwgw
mieszkaniowych.
*
Nie dmyczy md nadawczych społdzieini
i

i

;

i

Kodeksu knrnego zu podanie

(bbw
&

