
Bytnica, dnia 25.0U017r. 
(mlejsGowo>t) 

Uwaga: 

1. Osoba sktadajltca Oitwiadczenie o~ jest do zgodnego z pI'llWWt, staJannego i zupelnego wypelnienia 
lcatdej z rubryk. 

2.. Jeteli poszczeg6lne rubryki nie znajdliR w konknllnym przypadku zastosowania, naIeZy wpisaC "nje dotygy". 

3. Osoba skladai>lca 06wiadczenie obowiqmna jest okn!!l.1iC ~~ sktadnik6w ~
kowych, dochodew i zobowU!zari do tnailItku od~bnego i tnailItku obNtego rnaIZeIiskll wsp6lnos.::ilt ma
jlltk_lI· 

4. Oswiadezenie rr&ai'ltkowe dotyczy tnailItku w kraju i za gran~. 

5. Oswiadczenie rr&ai'ltkowe obejmuje rowniet wierzytelnoSci pienM!Zne. 
6. W ~ci A Oitwiadczenia zawalie Sit infonnacje jawne, w ~ B zaS informacje niejawne doIycz.1jce adresu 

zamieszkania sk~ Oitwiadczenie oraz miejsca poIoZenia niefuehomoSci. 

CZGSCA 
Ja, nizej podpisana 

Aneta Katarzyna Magdziarz z domu Ciszewicz 

(imiona ~ nazwisko oraz nazwiskQ rodowe) urodzona 

15.03.1967r. wGostyniu -;. wielkopolskie 

Zesp6/ Edukacyjny w Bytnicy 

Bytnica 86 

66-630 Bytnica 

dyrektor 

(miejsce zatrudnienia. stanowisko lub funkcja) 

po zapoznaniu si~ z przepisami uslawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 ograniczeniu prowadzenia dzialalnoSci go
spodarczej przez osoby pelni'lCE' funkcje pubiiclne (Dz. U. z 2006 r. Nr 216, poz. 15M z p6Zn. zm.) oraz ustawy z dnia S 
marca 1990 r. 0 samorzljdzie gminnym (Dz. U. z 2013 r.. paz. 594 z p6tn. zm.), zgoctlie z art 24h lej ustawy 
oSWiadczam, te posiadam wchodzq w sklad !!!aUeRskiei wspOlnosci majatkowej lub stanowillce m6j maj'ltek 
odr~bny: 

I, 

Zasoby pieni'lzne: - Srodki pieni'lzne zgromadzone w walucie polskiej: 96789,67 

- srodki pieni'lzne zgromadzone w walucie obcej: 655 euro. 

- papiery wartosciowe : nie dotyczy 

na kwot~: nie dotyczy 

II. 

1. Dom 0 powierzchni: 140 m', 0 wartosci: nie dotyczy tytul prawny: funkcyjnyl \esnicz6wka 

2. Mieszkanie 0 powierzchni: nie dotyczy m2, 0 wartoSci: nie dotyczy. tytul prawny: nie dotyczy 

3. Gospodarstwo rolne: 

rodzaj gospodarstwa: nill dotyczy, powierzd1nia: nill dotyczy, 0 wartoSci: nie dotyczy, rodzaj zabudowy: nill 



dotyczy, Iytu/ prawny: nie dotyczy 


Z lego tytu/u osiqgn<!lem(elam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokoSci: nie dotyczy 


4. Inne nicruchomosci: 


powierzchnia: nie dotyczy 


o wartoSci: nie dotyczy 


Iytul prawny: nie dotyczy 


III. 

Posiadam udzialy w sp6lkach handlOwych -nalei:y podac liczb!1 i ermenla udzialOw: nie dotyczy 


udzialy Ie stanowi<l palliel willkszy niz 10% udzial6w w sp6Ice: nie dotyczy 


Z lego tytutu osi<lgn<llem(elam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: nie dotyczy 


rv. 
Posiadam akcje w sp6lkach handlowyCh - nalei:y podac 1iczbf1 i ermenla akcji: 

niedotyczy 

al<cje Ie stanowi'l pakiel wi~kszy nii: 10% akcji w sp6Ice: nie dotyczy 

Z lego tytu/u osiqgn<!lem(q!am) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci : nie dotyczy 

V. 

Nabylem(am) {naby! m6j malZonek. z wy/!jczeniem mienia przynaleznego do jego majlttku odr~bnego) od Skarbu 
PanSlwa, innej panSlwowej osoby prawnej. jednostek samo~du lery{orialnego, iCh zwiqzk6w lob ad kornunalnej 
osoby prawnej na~ujltce mienie. 1d6re podlegak> zbyciu w drodze przelaJgu - nalei:y podac opis mienia i dat~ 
nabycia, ad ko9O: nie dotyczy 

VI. 

1. Prowadz~ dzialalnosc 9Ospodarcz;f (nalei:y podac form~ prawrn! i przedmiot dziaialnoSCi): nie dotyczy 

- OsobiScie: nie dotyay 


wsp6lnie z innymi osobami : nie dotyczy 


Z lego tytu/u osiqgn<llem(elam) w rOku ubieglym przych6d i doch6d wysokoSci: oie dotyczy 


2. Zarz<ldzam dziafalnoSci<l gospodarCZ'llub jestem przedstawicielem, pelnomocnikiem lakiej dziafalnoSci (nalei:y 

poctac fo~ prawrn! i przedmiot dziafalnoSCi): nie dotyczy 

osobiScie : Die dotyay 

wsp61nie z innymi osobami : nie dotyczy 

Z lego Iytu/u osiqgn<!lem(elam) w rOku ubieglym przych6d i doch6d w wysokoSci: nie dotyczy 

VII. 

1. W sp61kach handlowych (nazwa, siedziba spOlki): nie dotyczy 

- jestem czlonkiem zafZ<ldu (od kiedy): nie dotyczy 
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jestem cz!ookiem rady nadzorczej {ad kiedy): nia dotyczy 


jestem czlonkiem komis~ rewizyjnej (ad kiedy): nia dotyczy 


Z lego tytulu osi!jgnlllem(filam) w roku ubieglym dochOd w wysokoSci: nia dotyczy 

2. W sp6ldzielniaCll: nie dOtyczy 

jestem cz!ookiem 2llrZlldu (ad kiedy): nia dotyczy 


jestem cz!onkiem rady nadzorc:zej' {ad kiedy): nia dotyozy 


jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (ad kielly): nia dotyczy 


Z lego tylulu oSi'lgnlllem(filam) w roku ubieglym dochild w wysokosci: nia dotyczy 

3. W fundacjach prowadZi!CYch dzialalnoSl: gospodarCZi!: nia dotyozy 

jestem czlonkiem zarZl\du (ad kiedy): nie dotyczy 

jeslem czlonkiem rady nadzorczej {ad kiedy): nill dotyczy 

jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (ad kiedy): nia dotyczy 

Z lego tytulu osi'lgnlllem(filam) w roku ubieg/ym dochild w wysokoSci: nia dotyczy 

VIII. 
Inne dochody osi!lgane z tytulu zalrudnienia lub innej dziatalnoSei zarobkowej lub zaj~, z podaniem kwot 

uzyskiwanych z kazdego tytulu: 63.508,49 umowa 0 P"""'t 

IX. 

Skladniki mienia ruchomego 0 wartoSci powyzej 10.000 zlotyCh (w przypadku pojazd6w mechanicznych 


nalety podae mark~, madel i rok produkcji): nissan qashqail 20071 (36.000zt); nissan navaral 20011 


(15.000zt) 


X. 
Zobowi!lzania pieni~tne 0 wartoSci powy:zej 10 000 zlotych, w tym zaci!lgni~le kredyty i poZyczki oraz 
warunki, na jakich zOSlaty udzielone (wobec k09o, w zwi;p:ku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokosci): 
12.561,43 (zakup samochodu, kredyt z Nadlesnictwa Krosno Odrzanskie). 



CZJ;SC B 

ad~lj~c:ej oSwiadczenie: 

wymienionych w punkcie II cz<'1Sci A (adres): 

POwyZsze oSwiadczenie skladam Swiadomy(a), it na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu kamego za podanie nieprawdy 
lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnoSci. 

Bytnica, 26.04.2017r. 
(miejscowosc. data) 

, Niev.4asciwe skreslle. 
2 Nie dotyczy dzialalnoSci wytwOrczej wrolnictwie w zakresle produkcji roSlinnej i ZWterZ~ej, w forme i zakresie gospodarstwa 

rodzinnego. 
, Nie dotyczy rad nadzorczych sp6fdzielni mleszkaniowych. 
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