
oSWADczENlE M/.JĄTKoWE

wó|ta, zastępcy wóita, sekrelalza gminy, skalbnika gminy' ki@rownika jednostki organizacy|ne| gminy,
osoby zarządzaiącei i cztonka organu zarządrającego grninną osobą prawną

oraz osoby wydającei decyzie administracyjne w imieniu wóita| ŻO) \

stara Jastrząbka, d n ią 26'04 '2012 l '(-ią'"o^oscr

uwaga:

1. osoba śkładająca oświadczenie obowiąŻana iest do Żgodnego z prawdą starannego izupełnego wypełnie-
nia kaźdei z rubryk.

2' Jeżeli poszcŻególne rubrykl nie znaiduią w konketnym prŻ)/padku Żastosowania' należy wpisać !$ejqŁ
czv".

3. osoba skladająca oświadczenie obowiązana jest określić prŹynależność poszczególnych składników maiąt_
kowych' dochodów i Żobowiązań do maiątku odrębnego i majątku obiętego małżeńską wspólnością ma_
iątkową

4. oświadczenie maiątkowe dotyczy ńajatku W kraiu iza granicą.

5. ośwjadczenie majątkowe obeimu|e równieźwierŻytelności pieniężne.

6. W części A oświadczenia zawańe są informac|e jawne' W c:ęści B zaś informacie niejawne dotyczące adre-
su zamiesŻkania składaiącego oświadczanie oraz miejsca położenia nieluchomości.

czĘśó A

Ja' niżej podpisany(a), Lidia' Krystyna WilcŻyńska - slarzyk'
{m ona ina&iskoolaŹ ńa iŚko lodowe)

ulodzony(a) 03'08.'1967 W Dębicy

Zespoł szkoł' Publlczne Gimnazjum W starej Jastrząbce' Dyrek1ol Zespohr Szkoł'
(mjejsce zatrudn eńia' stanowisko !bfunkc]a)

po zapoŻnaniu się z pżepisami uslawy z dnia 21 sierpnia ']997 I' o ogranicŻeniu prowadzenia działalnoścl go_
spodalczej przez osoby pałniące funkcje publ]czne (DŻ' U' NI ]c6, poz.679, z 1998 r' Nr 113, poŻ' 715 j Nl 162'
poz. 1126' z 1999 l' Nr 49, poz' 483, Ż 20oo I' Nr 26, poz' 306 oraŻ z 2002 r. Nr 113' poz' 984 i Nl 214, poz'l806) oraŻ
ustawr/ z dnia 8 marca '1990 r' o samoządŻie gminnym (DŻ' |' z 2ao1 r' Nr 142' poz. 1591 aaz z 2oo2 r' Nr 23'
poz'22o' N( 62, poz' 558' Nr113,poz-98Żl' Nl 153, poŻ' 1271 Nl 214' poz' 1806), zgodnie z art' 24h iej usiarĄry
ośWadczarr]' że posiadam Wchodzące W sktad małżeńskiej wspólności majątkowej lub s1anowiące mój majatek
odlębny:

L

zasoby p eniężne:

- środki pieniężne gromadŻone W Walucie polskje]: 0

- środki pieniężne gromadzone W Walucie obce]: 0

_ papiery Wańościowe: 0
na kwotęi

lt.

1 . Dom o powierzchni| 1oo m'Ż, o Warlośc]; 1o0ooo t\,łuł prawny: WspółWłasnoŚć

2. Dom o powielzchni: 10o m Wrazz dzlałką o pwierŻchni 0,34 ha wańości 350 000 _ mażeńska Wspóność

maiątkowa

2. Ivlieszkanie o powierŻchni: nie dotyczy- m'?, o Wańościi _ l}'tut prawny: _

3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarslwa: -, powierzchnia: -

o Wańości: _

rodzaj zabudowy: -

tytuł prawny: _

\-!\



Z teqo ty1lłu osiągnąłem(ęłam) W roku ubiegłym przychód j dochód W Wysokości: _

4' Inne nieruchomości:

powierzchnia: nle dotyczy

o wartości: nie dolycŻy

t}'tuł prawny; nie dotycz}ł

t.

Posiadam udziały w społkach handlowych - na]ezy podać liczbę ] emhenta udzia]óW:

nie doyczy

udzlały te stanowiąpakiei większy niż 10% udziałólv W społce: _

Z tego lytułu os|ągnąłem(ęłam) W roku ubległym dochód W wysokości: _

Posiadam akcje W społkach handlowych - naleŹy podać liczbę i emitenla akcji:

nie dotyczy

akcje le stanowiąpakiet Większy niŹ 10% akcj] W społce: _

Z tego i}łułu osiągnąłem(ęłarn) w roku ubiegłym dochód W Wysokości: _

Nabyłem(am) (nab9 mój małŹonek, z wyłączeniem mienia przynaleŹnego do jego majątku odrębnego) od skar
ou ńarisiwa" innej' pańśtwowej osoby pra'wnej, jednostek samorządu ier},iolialne9o' ich związkóW lub od ko_

;'"J;i ";ily |ia'wne1 następuiące ńienie, iitóte pocllegało Zbyciu W drodze przetargu - należy podać opis

mienia i dalę nabycia, od kogo: nie dotycŻy

vt.

1. Plowadzę działalność gospodalczą'Ż(naleŹy podać formę plawną i przedm1o1 działalności): nie dolyczy

- osob!ście'

- Wspó]nie z innymi osobami-

Z tego tytuł] osiągnłem(ęłam) W roku ubiegłym dochód W Wysokości: _

2' zaządzam działalnoŚc]ą gospodarczą lLlb jestem prz{jdslawicielem' pełnomocnikiem lakiej działa]nośc]

(na eŹy podać formę plawną i przedrniot działalności): nie dotyczy

osobiście _

Wspólnie z innymi osobami _

Z tego tytufu osiągnąłem(ęłam) W loku ubiegłym dochód W WysokośĆi: _

v .

1' W spókach handlowych (nazwa, siedziba społki): nie dotycŻy

- jeslem członkiem zarządu (od kiedy): '
_ jestem członkiem rady nadzolczej (od kiedy): _

- jeslem członkiem komisjirewizyjnej(od kiedy): '
Z tego tytt]łu osiągnąłem(ęłam) W roku ubiegłym dochód W Wysokości: _

2. W społdzie]niach:

nie dolyczy

- ]esterr c7łonkien 7arzadu (od kieoy):

_ jestem członkiem rady nadzolczej3 (od k edy): _

(



3' W fundacjach prowadzących duiałalność gospodarczą

nie dotyczy

- jestem członkiem zarządu (od kiedy); _

jestem członkiem rady nadzorczei (od kiedy):'

- jestem członkiem komisji lewizyjnej (od kiedy):'

Z tego tyułu osiągnąłem(ęłam) W roku ubiegłynr dochód W Wysokośc: _

vflt.

lnne dochody osiągane z tytułu zairudnienia lub innej działalnoścl zarobkowej lub zajęć' z podaniem kwot
uŻyskiwanych z kaŹdeqo lytdu: z l\,łułu zatrudnienia'82 943,23,

z uułu zatrudnienia Wsp<tmalŻonka - 12 427 'g0

tx.

składniki mienia ruchomego o Wańości powyżej 10 000 złotych (W prŻypadku pojazdóW mechanlcznych naleŹy
podać malkę, model i rok produkcji):

skoda fab!a-l 2002

_ jestem członkiem komisji lewizyjnej (od kiedy): _

z tego t}'tułu osiągnąlem(ętarn) W roku ubjegłyn dochód W Wysokości:

x.

zobowiązania p]enięŹne o Wańości powyŹej 10 000 złotych' W tym Żaciągnięte kredyty i pożyczki oraz Warunki,
na iak]ch zostały udzielone (Wobec kogo. W zWiązku z jak m zdarzeniem, w jakiej Wysokości):
(ledyl hlpolecŻny _ lNG Ba1k s ąski _ 200 000 .,. _ lakup doru led1olodZi']nego

iP*l,.F'-pp,gĘ?'ry'E



I

I
Powyższe ośWiadczenie składam świadomy(a), iŻ na podstaw]e art' 233 s 1 Kodeksu karnego za podanie nie
prawdy lub zatajenie prawdy glozi kara pozbawlenia wolnoŚci.

stara Jastląbka. 26.04.2012
(ńjejscowość' dala)

l tt t"""v. (Ą|,
i;;J;;j ''

1 Niew{aśc]we skreślić'
'Ż Nie dotycŻy działalności w],twólczej W lolnictwie w Żakles]e plodukc]i roślinnej i zwiezęcei, w fomie i zakresie gospodar'

3 l\lie aotyczy ra"a naazorczych spćłdzielni mieszkaniowych'

,


