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2015 Zalqcznik Nr 2
do rozporzqdzenia Prezesa Rady Ministrow
z dnia 26 lutego 2003r. (Dz. U. Nr 34 poz. 282)

OSWIADCZENIE MAJ4TKOWE
woita zastepcy wojta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki

orga^acy Jnlj gminy, osoby zarz.dzajacej i czlonka organu zarz,dzaj,cego gmmna_
osob, prawn* oraz osoby wydajacej decyzje administracyjne w miiemu wojta

Wolczyn, dnia 28.04.2015 r.
(miejscawosc)

skladajijca oswiadczenie obowi^zana jest do zgodnego z prawda., starannego
i zuoelneeo wypelnienia kazdej z rubryk. <,„„„,., ™«,

2. JelelVposzczegolne rubryki nie znajduj, w konkretnym przypadku zastosowama,

nalezy

3 oSs^^wiadczenie obowiazana Jest okresl* przynaleznos. Pos
sSadnikow maWkowych, dochodow i zobowiazan do maj.tku odrebnego i
obietego malzenska, wspolnosciij majqtkowq.

4 Oswiadczenie maj^tkowe dotyczy maj^tku w kraju i za gramca..
5. Oswiadczenie maja_tkowe obejmuje rowniez wierzytelnosci pieniezne.
6 W czesci A oswiadczenia zawarte ̂  informacje jawne, w czesci B zas mtormacje

Hawne dot^ace adresu zamieszkania skladajacego oswiadczeme oraz m.ejsca

polozenia nieruchomosci.

CZ^SC A

>*

04
2 w Wotezynie, dyrektor

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lubfunkcja)

po przepisami ia 21 sierpnia 1997r. o

113, i Nr 214, po, 1806)

w sHad ma^kie, wsp6,n

stanowi^ce moj maj^tek odr^bny:

tab

I.



Zasoby pieniezne:

- srodki pieniezne zgromadzone w walucie polskiej: nie dotyczy
- 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: 61,3 m2, o wartosci: 100 000, zl tytul prawny: spoldzielcze
wlasnosciowe - maj^tek objety malzensk^ wspolnosci^ majalkow^.

3. Gospodarstwo rolne:
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 udziaiow:
nie dotyczy

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

Z tego tytulu osiaj?naj:em(elam) 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 wyl^czeniem mienia przynaleznego do jego majajku
odr^bnego) od Skarbu Panstwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorz^du
terytorialnego, ich zwi^zkow lub od komunalnej osoby prawnej nast^pujqce mienie, ktore
podlegalo zbyciu w drodze przetargu - nalezy podac opis mienia i date nabycia, od kogo: nie
dotyczy

VI.

1. Prowadze^ dzialalnosc gospodarcz^2 (nalezy podac form§ prawn^ i przedmiot dzialalnosci):
nie dotyczy

- osobiscie

- wspolnie z innymi osobami

Z tego tytulu osi^gn^lem(^iam) w roku ubieglym przychod i dochod w wysokosci:

2. Zarz^dzam dzialalnosci^ gospodarcz^ lub jestem przedstawicielem pelnomocnikiem takiej
dzialalnosci (nalezy podac forme^ prawn^ i przedmiot dzialalnosci): nie dotyczy
- osobiscie

- wspolnie z innymi osobami
Z tego tytulu osi^gnajtemX^lam) w roku ubieglym dochod w wysokosci:

VII.

1. W spolkach handlewych (nazwa, siedziba spolki): nie 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 osiajmajem(ej:am) w roku ubieglym dochod w wysokosci:

2. W spoldzielniach: nie dotyczy

- jestem czlonkiem zarz^du (od kiedy):

-jestem czlonkiem rady nadzorczej3 (od kiedy):

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):



Z tego tytulu osi^gnaj:em(elam) w roku ubieglym dochod w wysokosci:

3. W fundacjach prowadz^cych dzialalnosc gospodarcza_: 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 ubieglym dochod w wysokosci:

VIII.

Inne dochody osi^gane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnosci zarobkowej lub zajec, z
podaniem kwot uzyskiwanych z kazdego tytulu:
- naleznosci ze stosunku pracy: 70 190,09 zl,
- umowa - zlecenie EDUSCIENCE, FSNiT: 3240, zl

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

X.
Zobowi^zania pieniezne o wartosci powyzej 10.000 zlotych, w tym zaci^gniete kredyty i
pozyczki oraz warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwi^zku z jakim
zdarzeniem, w jakiej wysokosci):
- Getin Bank kredyt hipoteczny na remont mieszkania w wysokosci 41 569,91 CHF na 28 lat
wspolnie z malzonk^


