
OSWIADCZENIE MAJi\TKOWE 

wojta, zast~pcy wojta, sekretarza grniny, skarbnika grniny, kierownika jednostki 
organizacyjnej grniny, osoby zarz~dzaj~cej i czlonka organu zarz~dzaj~cego grninn~ osob~ 

prawn~ oraz osoby wydajacej decyzje adrninistracyjne w irnieniu wojta l 

Regu!y, dnia 22.04.2015r. 
(miejscowosc) 

Uwaga: 
1. Osoba skJadaj~ca oswiadczenie obowi~zana jest do zgodnego z prawd~, starannego 
i zupelnego wypelnienia kazdej z rubryk. 
2. Jezeli poszczegolne rubryki nie znajduj~ w konkretnyrn przypadku zastosowania, nalezy 
wpisac "nie dotyczy". 
3. Osoba skladaj~ca oswiadczenie obowi~zana jest okreslic przynaleznosc poszczeg61nych 
skladnikow rnaj~tkowych, dochodow i zobowi~zan do rnaj~tku odr~bnego i rnaj~tku 

obj~tego rnalzensk~ wspolnosci~ rnaj~tkow~. 

4. Oswiadczenie rnaj~tkowe dotyczy rnaj~tku w kraju i za granic~. 
5. Oswiadczenie rnaj~tkowe obejrnuje rowniez wierzytelnosci pieni~zne. 
6. W cz~sci A oswiadczenia zawarte s~ inforrnacje jawne, w cz~sci B zas inforrnacje 
niejawne dotycz~ce adresu zarnieszkania skladaj~cego oswiadczenie oraz rniejsca polozenia 
nieruchornosci. 

CZF;SC A 

Ja, nizej podpisany(a), Antonina Plodzik 

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe) K!t;:bowska 

urodzony(a) 05 wrzesnia 1955r. w Opaczy Kolonii .. . .... . . ..................................................... . 

Urz~d Gminy Micha!owice ........ .............. ....................................................................................... . 

G16wny Ksit;:gowy............. ..... ....... ............ .... ....................... .... ........................ .. ............................ .. 

.......................................................................................................................................................... , 


(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja) 
po zapoznaniu sit;: z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. 0 ograniczeniu prowadzenia 
dzia1alnosci 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. 
o samorz~dzie gminnym (Oz. U. z 200 I r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 
62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806), zgodnie z art. 24h tej 
ustawy oswiadczam, ze posiadam wchodz~ce w sk1ad malZenskiej 
wsp61nosci maj~tkowej lub stanowi~ce m6j maj~tek odrt;:bny: 

I. Zasoby pienit;:zne: 
srodki pienit;:zne zgromadzone w walucie polskiej: okolo 110000 zl 

srodki pienit;:zne zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy ................ .... .................... ........ .......... . 




- papiery wartosciowe: nie dotyczy 
na kwoty: nie dotyczy. 

II. 
1. Dom 0 powierzchni:140. m2, 0 wartosci: 300000 zl tytul prawny: wsp61wlasnosc z c6rk'l Yz 

udzialu. 
2. 	Mieszkanie 0 powierzchni: nie dotyczy , 0 wartosci: nie dotyczy . 


tytul prawny: nie dotyczy. 

3. Gospodarstwo rolne: 


rodzaj gospodarstwa: nie dotyczy ,powierzchnia: nie dotyczy. 

o wartosci : nie dotyczy. 

rodzaj zabudowy: nie dotyczy. 

tytul prawny: nie dotyczy .. 

Z tego tytulu osi'lgnylam w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokosci : nie dotyczy 


4. [nne nieruchomosci: 
powierzchnia: nieruchomosc 1400m2 powierzchnia gruntu 0 wartosci 300000 zl (zabudowana 

domem czysc A pkt II ppktl) tytul prawny: wsp6hvlasnosc z c6rk'l Y2 udzialu. 
powierzchnia : nieruchomosc -uzytki rolne grunt 0 powierzchni 7259 m2 , 0 wartosci 700000 zl 

zabudowane budynkiem mieszkalno-gospodarczym 	0 powierzchni 60 m2,wartosci 50000,00zl 
tytul prawny : wlasnosc. 

III. 
Posiadam udzialy w sp61kach handlowych - nalezy podac liczby i emitenta udzia16w: 

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


udzialy te stanowi'l pakiet wiykszy niz 10% udzia16w w sp6ke: 

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

Z tego tytulu osi'lgnylam w roku ubieglym doch6d w 

wysokosci: nie dotyczy ................ ......... ... .. ....... ................................................ ....... .. .. .... .... ............ .. 


IV. 
Posiadam akcje w sp61kach handlowych - nalezy podac liczby i emitenta akcji : 

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


akcje te stanowi'l pakiet wiykszy niz 10% akcji w sp6ke: nie dotyczy .... .... .. .. .. .. .. 

Z tego tytulu osi'lgn'llem(ylam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: nie dotyczy. 


V. 
Nabylem(am) (nabyl m6j malzonek, z wy1'lczeniem mienia przynaleznego do jego maj'ltku 
odrybnego) od Skarbu Panstwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorz'ldu 
terytorialnego, ich zwi'lzk6w lub od komunalnej osoby prawnej nastypuj'lce mienie, kt6re 
podlegalo zbyciu w drodze przetargu -nalezy podac opis mienia i daty nabycia, od kogo: nie 
dotyczy.. .. .. .. .... .. .... ........ ... .......................................................... .......... ............................................. .. 



VI. 
I. 	Prowadzy dziafalnosc gospodarcz,!2 (nalezy podac formy prawn'! i przedmiot dziafalnosci): nie 

dotyczy ... .......... ..... .... ... ... ....... ... .. ..... .............. .... ... ... .................. .... .................. ....... ......... . 

- osobiscie nie dotyczy .......... ...... .. .................... .. .. ................. ......... .............. .... .......... ....... .... .. ... . 


- wsp61nie z innymi osobami nie dotyczy .... ................ .... .............. .... .. .... .. .. ............ ...... .......... .. 


Z tego tytUfU osi,!gn,!fem(yfam) w roku ubiegfym przych6d i doch6d w wysokosci: nie 
dotyczy ...... ......... ... ...... ... ............ ... .. ...... ................ ...... ................ .... .... ............ .. .. .. ... .... .. .. 
2. Zarz'!dzam dziafalnosci,! gospodarcz,! lub jestem przedstawicielem pefnomocnikiem takiej 

dziafalnosci (nalezy podac [ormy prawn'! i przedmiot dziafalnosci): nie 
dotyczy ...... ........ .............. .. .. .... .. ............... ... ..... .. .. .......... .... ..... .. ......... ...... ... ........ ... ...... .... .... .... ... .... .. . 

- osobiscie nie dotyczy ... ........ .... .............. .................. ............. ... .. ... .................. .... ..................... .. 

- wsp61nie z innymi osobami nie dotyczy .......... ............ ............ .... .. .. .... .. .. .. .. .... ...... .. .. .. .. .. .. . 


Z tego tytUfU osi,!gn,!fem(yfam) w roku ubiegfym doch6d w wysokosci: nie dotyczy .... .. .... .. .. .. .... . 


VII. 
I. 	W sp6!kach handlowych (nazwa, siedziba Sp6fki): nie dotyczy .................. ...... ............ ........ ...... . 


- jestem cZfonkiem zarz'!du (od kiedy): nie dotyczy .... .. ............ .. .......... .. .... .. .. .. .. .......... .............. . 


- jestem cZfonkiem rady nadzorczej (od kiedy):nie dotyczy ............................ .. .. .. .... .. 


- jestem cZfonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy) : nie dotyczy .............. .. .... .. ............... .. .... .. .... .. 


Z tego tytUfU osi,!gn,!fem(yfam) w roku ubiegfym doch6d w wysokosci: me 
dotyczy ......... .... ........... ... ... ..... ... . 

2. 	W Sp6fdzielniach : 
.nie dotyczy .... .. ... ................. ..... ................. ..... .. ... .... .. ...... .... .... .... ... .... ..... .. .. .. ...... .. .... .. ...... .. ... .... . 

- jestem cZfonkiem zarz'!du (od kiedy): nie dotyczy ...... .... .. ............ .... .................. .. ...... ...... .. .. 

- jestem cZfonkiem rady nadzorczej3 (od kied y):nie dotyczy .. .. .. ................ ........ .................... .. 

- jestem cZfonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):nie dotyczy ............ .......... ........ ............ ........ . 


Z tego tytUfU osi,!gn,!fem(yfam) w roku ubiegfym doch6d w wysokosci: nie dotyczy .. ........ .. 




3. W fundacjach prowadz,!cych dzialalnosc gospodarcz,!: me 
dotyczy .................................................................................................................................... . 

- jestem czlonkiem zarz'!du (od kiedy):nie dotyczy ........................................ . 


- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy ............................... . 


- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):nie dotyczy ............... .......................... . 


Z tego tytulu osi,!gn,!lem(ylam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: nie dotyczy ................ . 


VIII. 
Inne dochody osi,!gane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnosci zarobkowej lub zaJyc, z 
podaniem kwot uzyskiwanych z kazdego tytulu: zatrudnienia w Urzydzie Gminy Michalowice 
101984,70 zl + swiadczenia z funduszu socjalnego 720 zl 

IX. 
Skladniki mlema ruchomego 0 wartosci powyzej 10.000 zlotych (w przypadku pojazd6w 
mechanicznych nalezy podac marky, model i rok produkcji): nie 
dotyczy ............................................................................................................................................... . 

X. 
Zobowi,!zania pienlyZne 0 wartosci powyzej 10.000 zlotych, w tym zaci,!gniyte kredyty i 
pozyczki oraz warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwi,!zku z jakim zdarzeniem, 
w jakiej wysokosci): nie dotyczy .................................................................................................... . 


