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OSWIADCZENE MAJ/^TKOWE

f-, kiefownika jednostki organ!

Micrz^cice,dnia 27.04^017 r.
(nieiscowo^)
Uwaga:

1. Osoba skladaiqca oSwiadczenie obowi^iana)est do zgo<toego z prawd^ starannego i zupekiego wrypehiienia
ka&l^ z rubryfc.

2.Je2eli posn»eg6lne rubryki nie zn^i^ w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy wpisad ,flie dotyczy'.
3 Osoba skbdaaca oiwiadczenie obowi^zana jest okreilic pizyn^ezno^ poszczegdkiych skMmk^

m^qtkow^, docbod6w i zobowtqzad do mai^u odrfbnego i maj^ ob^tego maltenskq
wspdinosciq maj^owq.

4. Oiwiadczenie nn^qtkowe dotyczy maiqtku w kr^ I za granic^.
5. Oiwiadczenie m^qtkowe obqrmiie rdwniez arierrytelnosci pieni^ine.

6. W cz^i A oswiadczena zawarte sq informacje jawne, w cz^i B zas nform^ niqawne(Mycz^ adresu
zamieszkania skladaj^cego oiwiadczenie oraz mi^sca polo^^ia nieruchomoici.

CZ^SCA
Ja, nizej podpisana //ona. Udia Mac,Flak
(knona i nazwisko oraz nazwsko rodowe)

Urodzona f9.09.7965r. wZawiorciu

Szkoia Podstawowa w Toporowieach, Dyroktor Szkoty

(mlejsce zatnidnl«nla, stanowlrte tub funkcja)

po zapoznanlu si? z przepisami ustewy z dnia 21 siwpnla 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dzialalnoici gospodarcaiej przez osoby peini?ce funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz. 679. z 1998 r. Nr 113, p6z. 715 i Nr 162, p6z.
1126, z 1999 r. Nr49, p6z. 483,z 2000 r. Nr26. p6z. 306 oraz z 2002 r. Nr 113, p6z. 984 iNr214, p6z. 1806)oraz ustawyz
dnia 8 marca 1990 r o samorz^dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, pdz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, p6z. 220, Nr62.

p6z. 558, Nr 113, p6z. 984, Nr 153, poz 1271 i Nr 214, p6z. 1806), zgodnie z art 24h tej ustawy oiwiadczam, 2e
Dosiadam wchodzace w skiad matzw^iei wsootnosd maiatkowei hii ctanowaqoe md) nwqqtek odigbny.
Zasoby pieni?2ne; — irodki pieni?zne zgromadzone w walucie pc^skiej: . 18 OOOzl.

— irodki pieni?2ne zgromadzone w walucie obcej: .... nie dotyczy.

— p^Hery wartoiciowe:

nie dotyczy

na kwot?;

nie deiyecy..

1. Dom 0 povwierzchni:.118rri'.o wartoSd:280000zf.tytui prawny:. Akt wfesno&a,stanowiqcy wspdinoid

2. Mieszkanie o powierzchni: nie dotyczy ir^, o wartoSa;
prawny:

3. Gospodarstwo rolne:

rodzajgospodarstwa.. fo/ne povwieizchnia;. 1,17 ha stanowiqcecato^zdziaBcq pod domemo powierzchni
2049 m'
owarto^d; 60 000z1

rodzaj ^budowy: zagrodowo

tytui prawny: aktwiasnoxi

Ztego tytuhi osl^nqiem w roku ubiegiym przychdd i doctidd w wysokoid: nie do*yczy
4.Irnie nieruchomosci: nie dotyczy

Posiadam udziaiy w sp6Hcach handlowych -nateiy poda6 IczdO? i emitenta udziaiaw:
nie dtOyczy

udziafy te stanowtq pakietwifkszyni210%udzialdwwsp6lce:
nie dotyczy.

Z tego tytutu osi^n^m w roku ubiegly'D dodtdd w wysotosd:
nie dotyczy.

Posiadam akcje w sp6ikach handlowych - naleiy poda6 Ikzb? 1 emitenta akqi:
. nie dotyczy

akqe te stanowiq pakiet wi^kszy niz 10% akqi wspdfce;

nie dotyczy

Ztego tytukj osi^n^mw roku ubieglymdochddwwysokD^.... nie dotyczy

Nabytem {nabyt m6j matonek,z wyJqczenlem rrienia pfzynaleznego do jego iTOHtku odr^boego)od Skarbu Partstwa,
Innej pahstwowej osoby prawnej, jednostek samorz^du terytorlainego, Ich zwiqzkdw kib od konxinalnej osoby

prawnej nastepuMce mienie, ktdre podlegalo zbydu w drodze prz^rgu — nalezy podab opis rrienia 1 da^ nat^da, od
kogo:

nie dotyczy

1. Prov«dz?dziatetno§6gospodarczi^(nalezypodaCfbrmeprawnqifMTOdmiotdzialahoSd):
nie dotyczy
- osobiscie

nfe dotyczy

- wspblnie z innymi osobami

n/e dotyczy

Z tego tytulu osiqgn^m w roku ubiegtym przydibd i dochdd w wysokoSd:.
niB dotyczy.

2- Zarz^dzam dzialalnosd^ gospodarcz^ lub jestem przed^awicielern, pelnoniocnildeiTi taki^ dziatelnoSd (nalezy
poda6 form? prawn? i przedrriot daafalno&d):
- osobi^e.

nie dotyczy

nie dotyczy

- wspdlnie z innymi osobami

nie dotyczy

Z tego tytulu ost?gn?lam w roku ubieglym pfzyct)6d i doctfod w wysc^to^:

nie dotyi^

1. W spdikacti handkwvyct)(nazwa, siedziba sp^):

—
—

jestem c^nkiem zarz^du (od Idedy):
nie dotyczy
Jestem cdonkiem rady nadzorczej{od kiedy):
niedcOyczy

—

jestem czlonki^ koiTisji rewizyjnej(od Wedy):

nie<Myczy

Z tego tytulu osi?gn?lam w roku ubieglym doctiod w wysoko§d;... nie dotyczy
2. W spoldzielniach:

—

jestem cdonkiem zarz?du (od kledy):

me dotyczy

—

jestem cztonkiem rady nadzorcref {od Idedy)

nie <Myczy

—

jestem cdonkiem korrisji rewizyjnej(od Idedy):

ore dotyay

Z tego tytuhj osj?gn?lam roku ubieglym dochdd w wysokoSd:

3. W fundac^ch prowadzacych dzialaino66 gospodarcz?:

nte dotyczy

—
—

jestem cdonkiem rafz^u (od Idedy):
nfe dotyczy
jestem cdonWem rady nadzorczej{od kledy):
nie dotyczy

—

jestem c^nkiem korri^ rewizyjnej(od loedy):... n»e dotyczy

Z tego tytuhj osi^n^lam w roku ubieglym dochod w wysokosd:

nie dotyczy

Inne dochody osi^ane z tytirfu zatnidnienia lub innej dziatalnoSd zarobkowej lub

z podaniem kwot

uzystdwanych z kazdego tytuiu:

zatnJckiieniawSzkoiePods^wowefwTopofoiMcach (dochddzarok 2016) 77.517.16 zf

SWadniki mienia ruchomego o wartoSd powyZ^ 10 000 ziotych(w przypa<#aj pojazdOw mednnicznycti naleZy
poda£ marke, model I rok produio^: Mercedes-BenzE200CDI,2000rok.

Zobowiqzania pienie^ne o wartoSd powyZej 10 000 ^tych,wtymzad^niete kredyty i poZyczki orazwarunki, na
jaklch zostaly udzielone (wot>ec kogo, w zwiqzku zjakim zdarzeniem, w jaldej wysokoid): nie dotyczy

cz^§Cb

Powy^ze oiwiadczenie skladam ^adoma.iz na podstawie art 233§ 1 Kodeksu kamego za podanie nieprawdy
tub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wotnora.

Mierz^ce, 27,04 2017 r.
(miCTScowoM, data)

(podpis)

C^. ^ILC
^ NiewtaSciwe skre^id.

'Nie dotyczy dzialalno^ wytw6rczej w rcrtntctwie w zakresie produkcji ro^innej i zwierz^cej, w formie i zakresie gospodarstwa
rodztnnego.

^ Nie dotyczy rad nadzorczych spotdzielni mieszkavowydi.

