
URZ^MUSKIwWOLCZYNlE

E 28. 04. 2015
llosczal.

ZalqcznikNr 2
do rozporzqdzenia Prezesa RadyMinistro
z dnia 26 lutego 2003r. (Dz. U. Nr 34poz. *282)

OSWIADCZENIE MAJATKOWE
wojta, zastcpcy wojta, sckrctarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki

organizacyjnej gminy, osoby zarzqdzajqccj i cztonka organu zarzqdzajqccgo gminnq osobq
prawnq oraz osoby wydajqccj dccyzjc administracyjnc w imicniu wojta*

Wolczyn, dnia 24.04.2015 r.
(miejscowosc)

Uwaga:
1. Osoba sktadajaca oswiadczenie obowiajzana jest do zgodnego z prawdij, starannego

i zupehiego wypehiienia kazdej z mbryk.
2. Jezeli poszczegolne rubryki nie znajduja w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy

wpisac "nie dotyezy".
3. Osoba sktadajaca oswiadczenie obowiazana jest okreslic przynaleznosc poszczegolnych

sktadnikow majatkowych, dochodow i zobowiazari do majatku odrebnego i ma jjitku
objetego malzenska^ wspolnoscia inajqtkowa.

4. Oswiadczenie majatkowe dotyezy majqtku w kraju i za granicq.
5. Oswiadczenie majatkowe obejmuje rowniez wierzytehiosci pieniezne.
6. W czesci A oswiadczenia zawarte s^ informacje jawne, w czesci B zas informacje

niejawne dotyczace adresu zamieszkania skJadajqcego oswiadczenie oraz miejsca
potozenia nieruchomosci.

CZ^SC A
Ja, nizej podpisany(a), Leslaw Czemik,

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodawe)
urodzony(a) 22.06.1958 r. w Raclawicach

Szkola Podstawowa w Wierzbicy Gornej — Dyrektor szkoly
.............................................................. * ................................................................ * ........................... >

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lubjimkcja)

po zapoznaniu si? z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ograniczeniu prowadzenia
dzialalnosci gospodarczej przez osoby pehuace fonkcje 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 samorz^dzie 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, Nrl53, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806), zgodnie z art 24h tej
ustawy oswiadczam, ze posiadam wchodzace w sklad maizenskiej wspolnosci majatkowej lub
stanowiace moj majatek odr^bny:

I.
Zasoby pieniezne:
- srodki pieniezne zgromadzone w walucie polskiej: 5224,43 zl - wspolnosc majatkowa, polisa
nazycie!2557,87zl.



r
- srodki pieni^zne zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy..

- papiery wartosciowe: nie dotyczy

nakwote;

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

tytul prawny:
2. Mieszkanie o powierzchni: 63 m2, o wartosci: 120000 zl

tytul prawny: spotdzielcze lokatorskie - wspohvtasnosc maja.tkowa.
3. Gospodarstwo rolne:

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

4. Inne nieruchomosci:
powierzchnia: 2.1401 ha

o wartosci: &?.:.9.«>° .hfT.^.f^..

tytul prawny: wspohvlasnosc maj^tkowa.

m.
Posiadam udziaiy w spolkach handlowych - nalezy podac liczb? i emitenta udzialow:
Nie dotyczy

udziaiy te stanowi^ pakiet wiejtszy niz 10% udzialow w spolce:

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

IV.
Posiadam akcje w spolkach handlowych - nalezy podac liczb§ i emitenta akcji:
Nie dotyczy

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

Z tego tytulu osiajjn^lem^am) w roku ubieglym dochod w



wysokosci:
V.
Nabyiem(am) (nabyl mqj malzonek, z wyt^czeniem mienia przynaleznego do jego maj^tku
odr^bnego) od Skarbu Panstwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorz^du
terytorialnego, ich zwiazkow lub od komunalnej osoby prawnej nastejmjace mienie, ktore
podlegato zbyciu w drodze przetargu - nalezy podac opis mienia i dat§ nabycia, od kogo:
Nie dotyczy

VI.
1. Prowadz§ dzialalnosc gospodarcz^2 (nalezy podac form? prawn^ i przedmiot dzialalnosci):

Nie dotyczy
-osobiscie

- wspolnie z innymi osobami

Z tego tytutu osiagnalem(flam) w roku ubiegiym przychod i dochod w wysokosci:

2. Zarzadzam dzialalnosci^ gospodarcz^ lub jestem przedstawicielem pemomocnikiem takiej
dziaialnosci (nalezy podac form^ prawn^ i przedmiot dzialalnosci):

Nie dotyczy
- osobiscie

- wspolnie z innymi osobami

Z tego tytutu osiajmatem(etam) w roku ubiegiym dochod w wysokosci:

vn.
1. W spolkach handlowych (nazwa, siedziba spotki): nie dotyczy..

-jestem cztonkiem zarzadu (od kiedy):

-jestemczlonkiemradynadzorczej (od kiedy):

-jestem czionkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytutu osi^gn^tenX^lam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci:

2. W spoldzielniach:
Nie dotyczy

-jestem czionkiem zarza/iu (od kiedy):



- jestem czlonkiem rady nadzorczej3 (od kiedy):

-jestem czlonkiem komisjirewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytuhi osiajma}em(elam) w roku ubieglym dochod w wysokosci:

3. W fundacjach prowadz^cych dzialalnosc gospodarczaj
Niedotyczy

- jestem czlonkiem zarzadu (od kiedy):

-jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

- jestem czionkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytuhi osia£nalem(elam) w roku ubieglym dochod w wysokosci:

vm.
Inne dochody osi^gane z tytuhi zatrudnienia lub innej dzialalnosci zarobkowej lub zajec, z
podamem kwot uzysldwanych z kazdego tytuhi:
1. Wynagrodzenie ze stosunku pracy - 74905,90 zl
2. dzialalnosc wykonywana osobiscie - 9333,00 zt
3. Prawa autorskie i inne prawa — 350,00 zl

IX.
Skladniki mienia ruchomego o wartosci powyzej 10.000 zlotych (w przypadku pojazdow
mechanicznych nalezy podac marke, model i rok produkcji): samochod osobowy - Fiat Bravo
l,4TJET2009r.

X.
Zobowiazania pieniezne o wartosci powyzej 10.000 zlotych, w tym zaci^gniete kredyty i
pozyczki oraz warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiazku z jakim zdarzeniem,
wjakiej wysokosci):
1. Kredyt na zakup mieszkania w PKO BP ,,Rodzina na swoim" - zaci^gniety w 2012 roku, okres
splaty - 20 lat, pozostalo 188924,78 zl.
2. Kredyt na wykonczenie mieszkania w PKO BP ,,Wlasny kat" — zaci^gniety w 2012 roku, okres
splaty 20 lat, pozostalo 48572,95 zl.
Wspolwlasnosc majatkowa razem z c6rk$.


