
wojta, zast^pcy wojta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki
organizacyjnej gminy, osoby zarzqdzajqcej i cztonka organu zarzqdzaj^cego

^minis^ osobq prawnq oraz osoby wydajqcej decyzje administracyjne w imieniu
la [ ]

Mysiakow, 31.12.2021 r.

UWAGA:
1. Osoba sk^adajqca oswiadczenie obowi^zanajest do zgodnego z prawd^, starannego i zupehiego wypehiiema

kazdej z rubryk.
2. Jezeli poszczegolae rubryki nie znajduj^ w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy wpisac ,,me dotyczy".
3. Osoba sktadaj^ca oswiadczenie obowi£|zanajest okreslic przynaleznosd poszczegolnych sMadnikow

maj^tkowych, dochodow i zobowi^za6 do maj^tku odr^bnego i maj^tku obj^tego matzeriskq wspolnosciq
maj^tkow^.

4. Oswiadczenie maj^tkowe dotyczy majqtku w l<raju i za granicq.
5. Oswiadczenie maj^tkowe obejmuje rowniez wierzytelnosci pieni^zne.
6. W cz^sci A oswiadczenia zawarte s^ informacje jawne, w cz^sci B za^ mformacje niejawne dotyczqce adresu

zamieszkania sk-tadajqcego oswiadczenie oraz miejsca polozenia nieruchomosci.

CZ^SC A

Ja, nizej podpisany(a), Urszula Marta Jurkiewicz

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) 27wrzesma 1972 r. ~w Lo^wiczu

Szkola Podstawo^a im. Marii Konopnickiej w Myslako^ie

Mysfakow, ul. Szkolna 32, 99-416 Nieborow

Dyrektor szkoty

(miejsce zatmdnienia, stanowisko lub ftinkcja)

po zapoznaniu si? z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dzialalnosci

gospodarczej przez osoby pelni^ce funkcje publiczne (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2399) oraz ustawy z dnia

8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r.poz. 506, 1309, 1571, 1696,1815), zgodnie z art.

24h tej ustawy oswiadczam, ze posiadam wchodzqce w skiad matzenskiej wspolnosci maj^tkowej

lub stanowi^ce moj maj^tek odr^bny:

srodki pieni^zne zgromadzone w walucie polskiej: 40 000,00 zt

srodki pieni^zne zgromadzone w walucie obcej: Nic zgromadzono



papiery wartosciowe: Nic zgromadzono

.. na kwot^:

1. Dom o powierzchni: 220 m2, o wartosci: 180 000,00; tytul prawny: wiasnosc

2. Mieszkanie o powierzchm: ...——... m2, o wartosci: ......——... tytulprawny:

3. Gospodarstwo rolne: rodzaj gospodarstwa: ogolnorolne, powierzchma: 7,72 ha

o wartosci: 12 000,00 zl\ rodzaj zabudowy: zagrodo^'e

tytul prawny: wiasnosc

Z tego tytuhi osi^gn^iam w roku ubieglym przychod i dochod w wysokosci: 0,00 zl

4. Innemeruchomosci: powierzchrda: 1,55 ha

o wartosci:75 000,00 zl

tytul prawny: wspolnosc ustawowa

III.
Posiadam udzia-ty w spolkach handlowych - nalezy podac liczb^ i emitenta udziaiow:

Nle posiadam

udzialy te stanowi^ pakiet wi^kszy niz 10% udzia-tow w spolce; Nic posiadam

Z tego tytulu osi^gn^tam w roku ubiegtym dochod w wysokosci: Nie dotyczy

Posiadam akcje w spolkach handlowych - nalezy podac liczb? i emitenta akcji: Nieposiadam

akcjete stanowi^ pakiet wi^kszy niz 10% akcjiw spolce: Nieposiadam

Z tego tytutu osi^gm^am w rolcu ubieglym dochod w wysokosci: Nie dotyczy

Naby-tam (nabyl moj malzonek, z wyt^czeniem mienia przynaleznego do jego maj^tku odr^bnego)

od Skarbu Panstwa, imiej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorz^du terytorialnego, ich

zwi^zkow, komunalnej osoby prawnej lub zwiqzku metropolitalnego nast^puj^ce mienie,

ktore podlegato zbyciu w drodze przetargu - nalezy podac opis mienia i dat^ nabycia, od kogo:

Nic nabylam, moj malzonek nic nabyl



1. Prowadz^ dzia-talnosc gospodarcz^ ^ (nalezy podac form^ prawnq i przediniot dzia-talnosci):

Nieprowadz^ dzialalnosci gospodarczej

osobiscie Nieprowadz^ dzialalnosci gospodarczej

wspolnie z innymi osobami Niepro-wadz^ dzialalnosci gospodarczej

Z tego tytuhi osi^gn^am w roku ubieglym przychod i dochod w wysokosci: Nic dotyczy

2. Zarz^dzam dzia^alnosci^ gospodarcz^ lub jestem przedstawicielem, pelnomocnildem taldej

dziatalnosci (nalezy podac form^ prawn^ i przedmiot dzia^alnosci):

osobiscie Nic zarzqdzam, niejestemprzedstawicielem, pelnomocnikiem

wspolnie z innymi osobami Nic zarzqdzam, niejestemprzedstawicielem, pefnomocnikiem

Z tego tytuhi osi^gn^am w roku ubieglym dochod w wysokosci: Nic dotyczy

1. W spotkach handlowych (nazwa, siedziba spo-tki):

jestem cztonkiem zarz^du (od kiedy): Niejestem czionkiem zarzqdu

jestem cz^oakiem rady nadzorczej (od kiedy): Niejestem czlonkiem rady nadzorczej

jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy) Niejestem czlonkiem komisji r'ewizyjnej

Z tego tytutu osiqgn^Iam w roku ubieglyin dochod w wysokosci: Nie dotyczy

2. W spoldzielniach:

jestem cz-bnkiem zarz4du (od kiedy): Niejestem cz-ionkiem zarzqdu

jestem cztonkiem rady nadzorczej[ ] (od kiedy): Niejestem czlonkiem rady nadzorczej,

jestem czkmkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): Niejestem czlonkiem komisji rewizyjnej

- Z tego tytuhi osi^gn^Iam w roku ubieglym dochod w wysokosci: Nic dotyczy

3. W fundacjach prowadz^cych dziatalnosc gospodarcz^:

-jestem czlonkiem zarz^du (od kiedy): Niejestem czlonkiem zarzqdu



- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy); Niejestem czlonkiem rady nadzorczej

- jestem czitonkiem komisji rewlzyjnej (od kiedy): Niejestem czlonkiem komisji re-wizyjnej

Z tego tytuhi osi^gn^lam w roku ubieglym dochod w wysokosci: Nie dotycz)"7tl

VIII. Inne dochody osi^gane z tytuiu zatmdnienia lub innej dzialalnosci zarobkowej tub zaj?c,

z podaniem kwot uzysldwanych z kazdego tytuhi:

Umowy o prac^: 105 778,93 zf . .

.. Sk-tadniki mienia ruchomego o wartosci powyzej 10 000 zlotych (w przypadku pojazdow

mechanicznych nalezy podac mark^, model i rok produkcji):

CHEVROLET SPARK, ROKPRODUKCJI 2012
RENAULT CAPTUR, ROKPRODUKCJI2013

X. Zobowi^zania pieni^zne o wartosci powyzej 10 000 zlotych, w tym zaci^gm^te kredyty

i pozyczki oraz warunki, najaklch zostaly udzielone (wobec kogo, w zw4zku zjakim zdarzeniem,

wjakiej wysokosci):



Wylqczenie jawnosci informacji
na podstawie artykuhi 24 i ust. 1 ustawy o samorz^dzie gminnym (Dz.U.2022.559 ze zm.)

Powyzsze oswiadczenie sHadain swiadomy(a), iz na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu kamegc

za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnosci.

(/
L../ •</ ^-/ .Z: .-(/(. i.Y'h^L'^. ^ L.t,^^^^"'^?

^ f-,

(miejscowosc, data) (podpis)

[1] Niewla^ciwe skreslic.

[2] Nie dotyczy dzialalnosci wytworczej w rolnictwie w zakresie produkcji roslinnej i zwierz^cej, w formie i
zakresie gospodarstwa rodzinnego.

[3J Nie dotyczy rad nadzorczych spotdziehii mieszkaniowych.


