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wójta, zastępcy wójta, 6okretai2a gminy, skańnika gminy, kie.ownika.iednostki o.ganizacyinei gminy,' " 
ośoby zarządzaiącei i czlonka organu zaŹądzającego gminną osobą P]awną

o.az o.soby wydającei decyzje administracyine w imieniu wóita'

stara Jastrząbka, dnia 26.04-2011 l.
(miejscNość)

lJwaga:

1. osoba składająca oświadcŹenie obowiążana jest do zgodnego z pEwdą starannego l zupełnego wypełnle'
nla każdej z rubryk.

2. Jeżeli poszcŻególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zasiosowania, naloży wpisaó "ligjgbt:
cal",

4.

6.

osoba Śkładająca oświadczenie obowiązana lest określić przynależność poszczególnych składników maiąt_

kowych, docńddów i zobolvlązań do ńajątku odfębnego i maJątku objętego małżeńską wspólnością ma_

jątkową

oświadczenie maiątkowe dotycŹy maiątku w kfaju l za g.anicą.

ośwladczenie malątkowe obelmuje równieżwierzytelności pieniężne.

w części A oświadczenia żawań6 są infolmacie iawne, w części B zaś informacje nieiawne dotyczące adre-
Bu zańieszkania składającego oświadczenie oraŻ miejśca położenia nie.uchomości.

czĘśó A

Ja, niżei podplsany(a), Ldla' Krystyna Wilczyńska - starzyk'
llmiÓna l ńaeislo oEz naŻwsko rodore)

urodzony(a) 03'08'1 967 w Dębrcy

zespół szkół _ Pubhczne Gimnazlum w Starel JastrŻąbce' Dylektor szkoły'
(mĘscs zarud.ienE' staFow'slo lub funkcja)

pozapoznaniusięzpŻepisamiustawyŻdnia21sierpnia1997r'ooglaniczeniuprowadzeniadŻiałalności90-
ipooai'czej przez ósooy paniące funkqó publiczne (Dz' U' Nr 106' poz' 679' Ż 1998 r' Nr 113' poz' 715 

' 
Nr 162'

p;z- 1126' z 1999 r. N.4Ó, poź ł8a' ' zooo r' t'.lr 26' poz' 306 oruzz 2oo2 r' Nr 113' poŻ' 984 j Nr 214, poz'1806) oraz

ustawy z dnia 8 marca 1990 f' o samorządzie gminnym (Dz' U' z 2001 r' Nr 142, poz' 1591 olaz z 2002 l' Nl 23'
poz' źzo' nr az, poz- 558' Nr 113' poz. 984, Nr 153' poz' 1271 i Nr 214' poz' 1806)' zgodnie z ań. 24h lej ustawy

bś*iadc.a., że bosiadam wchodŻące w skład malżeńskiej wspótności majątkowej lub stanowiące mój majatek

odrębny:

t.

zasoby pieniężne:

- środki pieniężne gromadzone w walucje polskiej: 0

- środki pienięŻne gromadzone wwalucie obcej: 0

- papiery wańościowe: 0
na kwotę:

.

1' Dom o powieŻchni: 1oom2' owańości:5oooo q^uł prawny: współwłasność

2' Dom o powieŻchni: 1oo m wraŻ z działką o pwieżchni o'34 ha wartości 350 000 - maźeńska wspónoŚć

majątkowa

2' Mieszkanie o powierzchni: nie dotyczy- m2' o wańoŚci| - tytuł prawny: -

3. Gospoda.stwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: -, powietzchnia: -

o wańości: _

rodzaj Żabudowy: -

tytuł prawny: '

ą



z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychÓd i dochód w wysokoŚcii -

4' lnne nieruchomościI

powierzchnia: nie dotyczy

o wartości: nie dotycŻy

tytuł prawny: nie dotyczyt

l ,

Posiadam udziały w spółkach handlowych - naleŻy podać liczĘ i emitenta udzialów:

nie doyczy

udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w spółce: -

Ztego q^ułu osiągn4em(ę|am) w roku ubiegłym dochód W V/ysokoŚci: -

lv.

Posiadam akcje w spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta akcji:

nie dotyczy

akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcjiw spółce: -

z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokoścj: -

Nabyłem(am) (nabył mój maŁonek, z wyĘczeniem mienia pŹynaleŻnego do jąo majątku odrębnego).od skar
tu ńanstrła'' innej' pańśtwowej osoby prawnej' jednostek samoŻądu terytorialnego, ich związków lub od ko_

munalnej osoby pia'wnej następu1ące mienie' które podlegało zbyciu w drodze plzeta€u - należy podać opis

mienia idatę nabycia' od kogo: nie dotyczy

vt.

1' Prowadzę dziatalność gospodarczą'? (naleŹy podaÓ formę prawnąi przedmiot działalności)| nie dotyczy

- oŚobiście -

- wspólnie z innymiosobami_

z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: -

2' zalządzam działalnoŚcią gospodarczą lub jestem plzedstawicielem' pełnomocnikiem takiej działalności

(należy podać formę pEwną i pŻedmaot działalności): nie dotyczy

- osobiście -

- wspólnie z innymiosobami-

z tego tytułu osiągnąłem(ętam) w roku ubiegłym dochód w wysokoŚci| -

v .

1' W spółkach handlowych (nazwa' siedziba spółki): nie dotyczy

- jestem członkiem zarządu (od kiedy)| -

- jestem członkjem rady nadzorcŻej (od kiedy): -

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): -

z tego q^ułu osiągnąem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości] -

2. W spółdzielniach:

nie dotyczy

_ jestem cŻłonkiem Żarządu (od kiedy): -

- jestem członkiem rady nadŻorczej3 (od kiedy): -

q



- jeŚtem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): -

z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: -

3. W fundacjach prowadzących dŻaałalnośĆ gospodarczą

nie dotyczy

- jestem członkaem zarządu (od kiedy): -

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy)| -

- jestem człcnk'em komisji rewizyjnej (od kiedy): -

z tego Mdu osi€nąłem(ęłam) w foku ubiegłym dochód w wysokości| -

v t.

Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podanaem kwot

uzyskiwanych z każdego Mufu| Ż tytułu zatrudnienia - 73 041,38 zł

tx.

składniki mienja ruchomego o wańoścj pow}łżej 10 ooo złotych (w plzypadku pojazdów mechanicznych należy
podać markę, model i rok produkcji):

skoda fabia/ 2002

x.

zobowiąŻania pienięŹno o wa.toŚci powyŻej 10 ooo złotych' w tym ŻaciągnĘte kredw i pożycŻki oraz Warunki'

na iakich zostały udzie|one (wobec kogo' w zwiąŻku z jakim zdaŻeniem' w jakiej wysokości):
kredyl hipoteczny - lNG Bank sląski - 200 000 zl Żakup domu jednorodzinnąo

czĘśĆ B
Adres zamieszkania osoby składającej oświadczenie|

Miejsce położenia nieruchomości wymienionych w punkcie ll częściA (adres):

1

3.

DANE OSOBOWE
PRAWNIE CHRONIONE



PowyŹsze oświadczenie sktadam świadomy(a)' iż na podstawie ań. 233 s 1 Kodeksu karnego za podanie nie-

prawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności'

stara Jastrząbka' 26.04-20'! 1
(miojsc'wość' data)

f ]'i-*L{.:l9'''J..,1rą
(podpis)r t

l Niewłaściwe skreślió.
, Nie dotyczy działalnosci wytwórczej w rotnictwie w zakresie produkcji roślinnej j zwierŻęcej, w formie i zakesie gospoda._

stwa rcdzinnego,
3 Nie dotyczy rad nadzorczych spÓłdzielni mieszkaniowych'


