
r. 
 ..m,kiernwnika iednostki organizacvinei gminv, . .. 
0 0 

Pyskowice ,dnia 25.09.2009 r. 
(miejscowosc) 

Uwaga: 

I.Osoba skladajqca oswiadczenie obowiqzana jest do zgodnego z prawdq, starannego izupelnego 

wypetnienia kaidej z rubryk. 


2.Jeieli poszczegolne rubryki nie znajdujq w konkretnym ptzypadku zastosowania, naleiy wpisac ,,nie 
dotvczv". 

3.0soba skladajqca oswiadczenie obowiqzana jest okreslic ptzynaleinosc poszczegolnych skladnikow 
majqtkowych, dochodow izobowiqzan do majqtku odrqbnego imajqtku objetego matienskq 
wspolnosciq majqtkowq. 

4.0swiadczenie majqtkowe dotyczy majqtku w kraju iza granicq. 

5.0swiadczenie majqtkowe obejmuje rowniei wietzytelnosci pieniqine. 

6.W czesci A oswiadczenia zawarte sq informacje jawne, w czqsci B zas informacje niejawne dotyczqce 
adresu zamieszkania skladajqcego oswiadczenie oraz miejsca pdoienia nieruchomosci. 

Ja, niiej podpisany(a), Katarzyna Michalina Makowska z domu Solinska 
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe) 

urodzony(a) 27 ~tycznia 1966 w Knurowie 

Gimnazjum Nr 1 im. Noblistow Polskich w Pyskowicach 

dyrektor szkoly od 01.09.2009 

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja) 

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia 
dziatalnoSci gospodarczej przez osoby petniqce funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz. 679, z 1998 r. Nr 
1 13, poz. 71 5 i Nr 162, poz. 1 126, z 1999 r. Nr 49, poz. 483, z 2000 r. Nr 26, poz. 306 oraz z 2002 r. Nr 1 13, 
poz. 984 i Nr 214, poz. 1806) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym (Dz. 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, i e  posiadam wchodzqce w sklad 
matieriskiei wspolnosci maiatkowei lub stanowiqce moj majqtek odrebny: 

Zasoby pieniqine: 

-Srodki pienieine zgromadzone w walucie polskiej: 40 tys. zlotych 

malzenska wsp6lnoSC majqtkowa 

- srodki pieniqine zgromadzone w walucie obcej: 1.5 tys. euro 

malienska wspolnoSc majqtkowa 

- papiery wartosciowe: nie dotyczy 

na kwote: nie dotyczy 

6UM Pyskowicej r  



II. 
1. Dom o powierzchni: nie dotyczy m 2, o wartosci: nie dotyczy 

tytul prawny: nie dotyczy 

2. Mieszkanie o powierzchni: 58 m 2, o wartosci: 120 tys.zl 

tyful prawny: wlasno6ciowe - malzenska wspolnoSc majqtkowa 

3. Gospodarstwo rolne: 

rodzaj gospodarstwa: nie dotyczy , powierzchnia: nie dotyczy 

o wartosci: nie dotyczy 

rodzaj zabudowy: nie dotyczy 

tytul prawny: "ie dotycz~ 

Z tego tytulu osiqgnqlem(elam) w roku ubieglym przychod i dochod w wysokosci: nie dotyczy 

4. lnne nieruchomosci: 
powierzchnia: dzialka budowlana 

o wartosci: 44 tys. zi 

tytul praWny: mai8ehska wspolnoSC majqtkowa 

111. 
1. Posiadam udzialy w spolkach handlowych - naleiy podaC liczbe i emitenta udzialow: 

nie dotyczy 

udzialy te stanowiq pakiet wiekszy niz 10% udzialow w spolce: nie dotyczy 

Z tego tytulu osiqgnqlem(9lam) w roku ubieglym dochod w wysokosci: nie dotyczy 

N. 
1. Posiadam akcje w spdlkach handlowych - nalezy podaC liczbe i emitenta akcji: 

akcje te stanowiq pakiet wiekszy n i i  10% akcji w spolce: nie dotyczy 

Z tego tytulu osiqgnqlem(9lam) w roku ubieglym dochod w wysokosci: nie dotyczy 










