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OSWIADCZENIE MAJJ\TKOWE 

w6jta, zast~pcy w6jta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostkj organi


osoby zarzCldzajClcej i cztonka organu zarzCldzajClcego gminnCl osob~ prawnCl 

oraz osoby wydajClcej decyzje administracyjne w imieniu w6jta1 


Regufy 	 , dnia 2015 .04.29 r 
--~~--------------- ------------- 

(miejscowosc) 


Uwaga: 


1. 	Osoba sktadajClca oswiadczenie obowiClzana jest do zgodnego z prawdCl, starannego i zupetnego 
wypetnienia kazdej z rubryk. 

2. 	 Jezeli poszczeg61ne rubryki nie znajdujCl w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy wpisac "nie 
dotyczy", 

3, 	 Osoba sktadajClca oswiadczenie obowiClzana jest okreslic przynaleznosc poszczeg61nych sktadnik6w 
majCltkowych, dochod6w i zobowiClzan do majCltku odr~bnego i majCltku obj~tego maaenskCl 
wsp61nosciCl majCltkowCl, 

4, 	 Oswiadczenie majCltkowe dotyczy majCltku w kraju i za granicCl. 

5. 	 Oswiadczenie majCltkowe obejmuje r6wniez wierzytelnosci pieni~zne. 

6. 	W cz~sci A oswiadczenia zawarte scl informacje jawne, w cz~sci B zas informacje meJawne 
dotyczClce adresu zamieszkania sktadajClcego oswiadczenie oraz miejsca potozenia nieruchomosci. 

CZI;SC A 

Ja, nizej podpisany(a), Iwona Dorota Radzimirska 
-------------~---~----------------------------------(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe) 

urodzony( a) __________ _______ w _______ owym M_i_e_s_c_i_e n_a_d P_ c_a..'_____2_8_._0_3_,_1_9_7_7 N__~___ __ __ i_l_i_


Gminny Osrodek Pomocy Spolecznej Gmi ny Michalowice - Ki erownik Osrodka 


(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja) 

po zapoznaniu si~ z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 ograniczeniu prowadzenia dzialalnosci go
spodarczej przez osoby pelniCjce 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 samorzCjdzie gminnym (Oz. U. z 2001 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, ze posiadam wchodzCjce w sklad malzenskiej wsp61nosci majCjtkowej lub 
stanowiCjce m6j majCjtek odr~bny : 

I. 


Zasoby pieni~zne : 


-- srodki pieni~zne zgromadzone w walucie polskiej: 

25000 zt malzenska wspolnos6 maj'ltkowa 

-- srodki pieni~zne zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy 
-----~~-----------------------------

-- papiery wartosciowe: nie dotyczy 

na kwot~: 

II. 	 (segment wraz z przynalei:nCj dzialkCj 250m2
) 

1. Oom 0 powierzchni 125,5 m 2 
, 0 wartosci: 550000 tytul prawny: Wsp61wtasnosc z myzem, 

2. Mieszkanie 0 powierzchni: Nie m2 
, 0 wartosci : 

----- 
---------------- tytul prawny: ------------------------------------

3. Gospodarstwo rolne: 

rodzaj gospoda rstwa : ____n_i_e_d_o~ty_c_"zy,_____________ , powierzch n ia: __--_--_--_--_-_--_--_--_--_--_--_--_--_--_ 
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o wartosci: nie dotyczy 

rodzaj zabudowy: nie dotyczy 
----~~~------------------------------------------------~-------

tytu1 prawny: nie dotyczy 


Z tego tytu1u osiqgnq!em(~lam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokosci: ___n_ie_d~o....ty,-c_z=-.y_________ 


4. Inne nieruchomosci: 

powierzchnia: _N_i_e_d_o--'ty!..,.c_z..!..y_________________________~_____________________________ 

o wartosci: nie dotyczy 
-----=-~--------------~------------------------------------------------

tytul prawny: __n:..:..ie_d.::..o=-tf..,.yc::..;.z...:..y_________ _________________________________________________ 

III. 

Posiadam udzialy w sp61kach handlowych - nalety podac liczb~ i emitenta udzial6w: 


nie dotyczy 


udzialy te stanowiq pakiet wi~kszy nit 10% udzial6w w sp6lce: ____nl_·e_d_o....:ty'-c_zy~______________________ 

Z tego tytulu osiqgnqlem(~lam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: __n_ie_d_o....:ty'-c-'zy'---_____________ 

IV. 

Posiadam akcje w sp61kach handlowych - nalety podac liczb~ i emitenta akcji: 


nie dotyczy 


akcje te stanowiq pakiet wi~kszy nit 10% akcji w sp61ce: 

nie dotyczy 

Z tego tytulu osiqgnqlem(~lam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: ___n_ie_d_o_ty!..,.c_z.:....y_________ ___ 

V. 

Nabylem(am) (nabyl m6j mali:onek, z wylqczeniem mienia przynaletnego do jego majqtku odr~bnego) od 

Skarbu. Paristwa, innej paristwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu terytorialnego, ich zwiqzk6w lub od 

komunalnej osoby prawnej nast~pujqce mienie, kt6re podlegalo zbyciu w drodze przetargu - nalety podac 

opis mienia i dat~ nabycia, od kogo: nie dotyczy 
-----=-~---------------------------------------------

VI. 

1. Prowadz~ dzialalnosc gospodarczq2 (nalety podac form~ prawnq i przedmiot dzialalnosci): nie dotyczy 

- osobiscie nie dotyczy 
------~~----------------------------------------------------------

- wsp61nie z innymi osobami nie dotyczy 
--~--~~-----------------------~----------------------

Z te90 tytulu osiqgnqlem(~lam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokosci: __n_ie_d_o-'ty'-c_z=-.y______ 

2. Zarzqdzam dzialalnosciq gospodarczq lub jestem przedstawicielem, pelnomocnikiem takiej dzialalnosci 

(nalety podac form~ prawnq i przedmiot dzialalnosci): _n_ie_d_o_ty.::...c_z..::.y_____________________------ 

- osobiscie nie dotyczy 
---~~------------------------------------

- wsp61nie z innymi osobami nie dotyczy 
------~~--------------------------~-------------------

Z tego tytulu osiqgnqlem(~am) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: _n_ie__ _______~_________do_t.:....yc_z..!..y 
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VII. 

1. W sp61kach handlowych (nazwa. siedziba sp6Iki): nie dotyczy 
----~~------------------------------------

-- jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy) : nie dotyczy 
------~~-----------------------------------------

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

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

Z tego tytulu osiqgnqlem(~am) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: _n_i_e_d_oty-"-cz....:y~__________________ 

2. W sp6ldzielniach: 

nie dotyczy 

-- jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy): ______ni_e_d_o...:,ty_c--'zy'---_____________________________________ 

-- jestem czlonkiem rady nadzorcze/ (od kiedy): nie dotyczy 
------~~----------------------------------

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

Z tego tytulu osiqgnqlem(~lam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci : nie dotyczy 
------~~-------------------

3. W fundacjach prowadzqcych dzialalnosc gospodarczq: 

nie dotyczy 

-- jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy): ___n_ie_d_o_ty"---c_z-"-y________________________________________ 

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

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

Z tego tytulu osiqgnqlem(~lam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: _n_ie_d_o_ty.::..c_z..::..y___________ 
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----------

VIII. 

Inne dochody osiqgane z tytutu zatrudnienia lub innej dziatalnosci zarobkowej lub zaj~c, z podaniem kwot 

uzyskiwanych z kaidego tytutu : Umowy 0 pracy - 98 477,45 
----~~--~----~------------------------------------------

Z tytuhl dzialalnosci wykonywanej osobiscie - 18 472zl, 

z innych tytulow 71 O-zakladowy Fundusz Swiadczen Socjalnych 

swiadczenie opiekuncze- 842,50Zf 

IX. 

Sktadniki mienia ruchomego 0 wartosci powyiej 10000 ztotych (w przypadku pojazd6w mechanicznych naleiy 

podac mark~, model i rok produkcji): Opel VECTRA 2006 malzenska wsp61nosc maj<}tkowa 

X. 

Zobowiqzania pieni~ine 0 wartosci powyiej 10000 ztotych, w tym zaciqgni~te kredyty i poiyczki oraz warunki, 

na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokosci): 

Kredyt hipoteczny w sierpniu 2010 0 wartosci 517 290 ,5 9 PLN 

Na zakup nieruchomosci - segment zobowiqzanie wobec getin bank 

Saldo zadl u zenia 491402,21PLN 
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