
URZ^DMIEJSKIwWOLCZYNIE

Z 27. 04. 201
HoSczal

Skierowano (podpis) ....
Zalqcznik Nr 2 — ——7
do rozporzqdzenia Prezesa Rady Ministrow
z dnia 26 lutego 2003r. (Dz. U. Nr 34 poz. 28.

OSWIADCZENIE MAJATKOWE
w6jta> zaotcpcy wojta, sckrctarza gminy, skarbnika grainy, kierownika jednostki

organizacyjnej gminy, osoby zarzqdzajqccj i czlonka organu zarzqdzajqccgo gminnq osobq
prawnq oraz osoby wydajqccj dccyzjc administracyjnc w imicniu wojta1

WOtCZYN ..., dnia 24.04.2015 r.
(miejscawosc)

Uwaga:
1. Osoba skhulajijca oswiadczenie obowiqzana jest do zgodnego z prawd^, starannego

i zupelnego wypelnienia kazdej z rubryk.
2. Jezeli poszczegolne rubryki nie znajdujij w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy

wpisac "nie dotyczy".
3. Osoba skiadajqca oswiadczenie obowi^zana jest okreslic przynaleznosc poszczegolnych

skladnikow maj^tkowych, dochodow i zobowi^zan do ma j;jtku odr^bnego i maj^tku
objftego malzenskq wspolnosci^ maj^tkowq.

4. Oswiadczenie maj^tkowe dotyczy majqtku w kraju i za granic^.
5. Oswiadczenie maj^tkowe obejmuje rowniez wierzytelnosci pieni^zne.
6. W czfsci A oswiadczenia zawarte sa. informacje jawne, w czfsci B zas informacje

niejawne dotycz^ce adresu zamieszkania skladaj^cego oswiadczenie oraz miejsca
polozenia nieruchomosci.

CZ^SC A
Ja, nizej podpisany(a), EWA WtOS z domu KORYLUK. ,

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)
urodzony(a) 03 wrzesnia 1963r. w Wotczynie

Gimnazjalno - Licealny Zespot Szkot w Wotczynie
dyrektor zespotu szkot

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lubfunkcja)

po zapoznaniu si? z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ograniczeniu prowadzenia
dzialalnosci gospodarczej przez osoby peini^ce funkcje publiczne (Dz. 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 samorzaxizie gmirmym (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, Nrl53, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806), zgodnie z art. 24h tej
ustawy oswiadczam, ze posiadam wchodz^ce w sklad malzenskiej wspolnosci majatkowej lub
stanowi^ce mqj maj^tek odrebny:

I.
Zasoby pieniezne:

- - srodki pieniezne zgromadzone w walucie polskiej: 1 000 zt

wspolnosc majqtkowa



- srodki pieniezne zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy

- papiery wartosciowe: nie dotyczy

na kwote:

II.
1. Dom o powierzchni: nie dotyczy m2, o wartosci:

tytul prawny:
2. Mieszkanie o powierzchni: 63 m2, o wartosci: ok. 70 000 zt

tytul prawny: lokatorskie mieszkanie spotdzielcze
3. Gospodarstwo rolne: wspolnosc majqtkowa

rodzaj gospodarstwa: nie dotyczy , powierzchnia:
o wartosci:
rodzaj zabudowy:
tytul prawny:
Z tego tytulu osi^gn^lem(elam) w roku ubieglym przychod i dochod w wysokosci:

4. Inne nieruchomosci:
powierzchnia: nie dotyczy

o wartosci: ....

tytul prawny:

III.
Posiadam udzialy w spolkach handlowych - nalezy podac liczbe^ i emitenta udzialow:

nie dotyczy

udzialy te stanowi^ pakiet wiekszy niz 10% udziaiow w spolce:

Z tego tytulu osi^gn^lem(^lam) w roku ubieglym dochod w
wysokosci:

IV.
Posiadam akcje w spolkach handlowych - nalezy podac liczbe^ i emitenta akcji

nie dotyczy

akcje te stanowi^ pakiet wiekszy niz 10% akcji w spolce:

Z tego tytulu osi^gn^lem(elam) w roku ubieglym dochod w
wysokosci:



V.
Nabylem(am) (nabyl mqj malzonek, z wylqczeniem mienia przynaleznego do jego majatku
odr^bnego) od Skarbu Panstwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorzadu
terytorialnego, ich zwiazkow lub od komunalnej osoby prawnej nast^pujace mienie, ktore
podlegalo zbyciu w drodze przetargu - nalezy podac opis mienia i date^ nabycia, od kogo:

nie dotyczy

1. Prowadz^ dzialalnosc gospodarcza2 (nalezy podac form$ prawna^ i przedmiot dzialalnosci):

- osobiscie

- wspolnie z innymi osobami

Z tego tytulu osiagnalem(^lam) w roku ubiegiym przychod i dochod w wysokosci:

2. Zarzadzam dzialalnosci^ gospodarcza lub jestem przedstawicielem pelnomocnikiem takiej
dzialalnosci (nalezy podac forme^ prawna^ i przedmiot dzialalnosci):

nie dotyczy
- osobiscie

- wspolnie z innymi osobami

Z tego tytulu osiagnalem(^lam) w roku ubiegiym dochod w wysokosci:

VII.
1. W spolkach handlowych (nazwa, siedziba spolki):

nie dotyczy
-jestem czlonkiem zarz^du (od kiedy):

-jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

-jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytulu osi^gn^lem(^lam) w roku ubiegiym dochod w wysokosci:

2. W spoldzielniach:
nie dotyczy

-jestem czlonkiem zarzadu (od kiedy):

-jestem czlonkiem rady nadzorczej3 (od kiedy):



-jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (odkiedy):

Z tego tytulu osi3gnajtem(elam) w roku ubieglym dochod w wysokosci:

3. W fundacjach prowadzacych dziaialnosc gospodarcza:
nie dotyczy

-jestem czlonkiem zarzadu (od kiedy):

-jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

-jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytulu osiagnalem(elam) w roku ubieglym dochod w wysokosci:

VIII.
Inne dochody osiagane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnosci zarobkowej lub zajec, z
podaniem kwot uzyskiwanych z kazdego tytulu:
1) Wynagrodzenie ze stosunku pracy w G-LZS w Wotczynie 89 375,63 zt
2) Umowa - zlecenie z OPTIMA S. C. 1128,00 zt

wspolnosc majqtkowa

IX.
Skladniki mienia ruchomego o wartosci powyzej 10.000 zlotych (w przypadku pojazdow
mechanicznych nalezy podac marke, model i rok produkcji):

Samochod osobowy Skoda Fabia II, 2007'r., wartosc ok. 15 000 zt

wspolnosc majqtkowa
X.
Zobowiazania pieniezne o wartosci powyzej 10.000 zlotych, w tym zaci^gniete kredyty i
pozyczki oraz warunki, najakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiazku z jakim zdarzeniem,
wjakiej wysokosci): nie dotyczy


