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czlonka zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej
ącej i czlonka organu zarządzającego powiatową osobą p.awną o.az osóńy
Y |.,! Ę Ł
wydającej decyzje administracyjne w imieniu starosĘl
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Drozdowo, dnia 2E.O3.20l7 r.

(miejscolł,ość)

,Ą

1. osoba skladająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego

wypełnienił każdej z rubryk.

z prawdą, starannego i

zupelnego

2. Jeżnli poszcząólne rubryki nie znajdują w konkretnym prrypadku zastosowanią naleĘ wpisać
llnie
dotyczy".

3- Osoba skladająca oświadczenie obowiązana jest

majątkowych, dochodów
wspólnością majątkową.

uruJzon1-(a 20.06 l957

w
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określićprzynaleźnośćposzczególnych skledników
zobowiązań do majątku odrębnego i majątku ńjęiego malżeńską

Długowoli Drugiej_

.Szkoła Podstawowa w Drozdowie - naucą-ciel , emery.t .
(miejsce zatrudnienią stanowisko lub fi-nkcja)
Po zaPoznaniu się z przepisami ustaw},z dnia 2l sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prorładzenia działalności
przez osob1, pelniące fuŃcje public zne (Dz. |J. Nr 106, póz. 679, z l§98 r, Nr 1 l3, poz. 715
$!!P!{rczej
i Nr ló2, poz. 1126,z|999r. Nr49, poz-,183, z2000r. Nr26, poz.3ó6orazzż012r. Nr l13,poz.98ł
poz 1806) oraz ustarły- z dnia 5 czerrvca 1998 r. o samorądzie porviatowym (D z.lJ'-Ż zool r.
i _Nl ?]4,
Nr l42. poz, l59ż oraz z2O0żr, Nr 23, poz, 220,Nr 62, poz. 558, Nr l 13, poz, 98Ą Nr 153,poz, lż7l.
Nr200, poz 1688iNr2l4,poz. 1806), zgodnie z art.2_5c tej ustawv ośrł,iadczam,że posiadam wchodące
u, sklad małżeńskiej wspólności majątkolvej lub stano\\iące mój majątek odrębny:

I.
Zasob1- pieniężne:

- środki pieniężne zgromadzone rv walucie polskiej: 320 t}-s zl.-

-

środkipieniężne zgromadzone w walucie obcej:

2ry,s

USD

- papiery r,iartościowe: _ nie dotycz.v.,.. na kwotę: ,,nie dotycz;-

II.
l. Dom o pollierzchni: 280 m;. o rł,artości:380 5s zl tytuł pralłly: rłspólnoścmajątkowa malżeńska
2. Mieszkanie o porł.ierzchni: 36mr, o wartości: 255 ws zł. §tuł pra§n_'-: wspólność majątkorva z cóĄ Ewą
i mężęm i mieszka:lie o powierzchni 62 m. o wartości350 tt,s zł - rvspólnośi mają&oń małzęńska
3 -

Gospodarstrł,o rolne:
rodzaj gospodarsh\a: ogrodnicze, porvierzchnia: 5.45 ha
o rvartości : żż0\,s

zl

rodzaj zabudosr,: dom , szklamia.tunele foliolr.e. budrnki

gospodarcze

C

łtułprawny:
Z t€o

\ł,społwłasność
majątkoł-a małZeńska

§tulu osi€nąłem(ęłam) rł,roku ubiegłlm przlchód i dochód w ulsokości: 1447.20,( dochod:

przy"chód).

4, lrure nieruchomości

:

polvierzchnia: działka 585 m 2. dom mieszkalny l85 m2

- l05 §s zł.
ł,fułprawny: ł,spólnośó majątkowa małżęńska.
o $,artoŚci;

III.

posiadam udziaĘ,w spółkach lundlorłych - naleĄ podać liczbę i emitenta
udziałów: .-nie dotyczy.

większl,niż l0% udziałów w spółce-,nie do§czy,

udzIały te stanowią pakiet

Z tego rytulu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłl.rn dochód w rł,ysokości-..nie do§czy,

Iv.

posiadam akcje w spółkach handlo.rvych

- należ_v

podac liczbę i emitenta akcji -,nie dotyczy.

akcje te stanowią pakiet \łiększ}, niż l0% akcji u, społce: _.nie dotyczy.

Z tego tytrrłu osĘnąłem(ęłam)w roku ubiegł_r,m dochód w wysokośc!.nie do§-cz_v.

V.
Naby,łem(am) (nabył mój małżonek, z w.vlączeniem mienia prz.vnależnego do jego majątku odrębnego) od
Skarbu Pństwa, innej pństrł,owej osoby prawnej, jednostek samorządu ter"torialnego, ich związków iub od
konrunalnej osoby prawnej następujące mienie. które podlegało zbyciu w drodze przetargu - nalezy podać
opis mienia i datę nab"vcią od kogo: -.nie dotyczy.

vI.

l. Prouadzę daałalnośćgospodarcą' (należy podać formę prawną i przedmiot dzialalności):

-,nie dotycz;-..
- osobiście - nie dotyczy.
- wspólnie z innymi osobami .-nie dotyczy.

Z tąo rytulu osiągnąlem(ęłam) w roku ubiegĘłn przychód i dochód w wy.sokości:

Ż. Zarządzarn dzialalnością gospodarczą lub jestem przedstalvicielem, pełnomocnikiem takiej działalności

(należy podać formę prawną i przedmiot działalności):-nie dotvczy.
- osobiście -nie dotyczv,

-lvspólnie z innymi osobami -nie dotycz_v.
Z tego tl,trrłu osiągnąłem(ęIam) lv roku ubiegĘ,m dochód w wysokości: -.nie dotvczy.

uI.

l. W społkach handlorłl,ch (nazwa. siedziba społki): -nie do§czy.
-

jestem członliem zarądu (od kiedy): -,nie dotycz1,.

-

jestem członkiem radv nadzorczej (od kiedy): -nie dot_vcz_v.

-

jestem członkiem komisji rewizl,jnej (od kiedy): -nie doty,cz1,.

Z tego tytułu osiągnąlem(ęlam) rv roku ubiegĘm dochód rv lvl.sokości: -nie dotlczy.
2.

W społdzielniach: -nie

dotycz__v,

-jestem czlonkiem zarządu (od kied1):-nie do§czy,
-

jestem czlonkiem rady nadzorczejr (od kied_v): -nie dot_vczy-.

-

jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): -nie dotyczy,

Z tego t},tułu osi€nąIem(ęłam) w roku ubiegł;m dochód w wysokości:-nie dotyczy.

3, W fundacjach prowadących działalnośćgospodafcą:-nie dotlczy
jestem
człoŃiem zarądu (od kiedy):-nie dotyczy.
-jestem członkiem rńy mĄzotczej (od kiedy): -nie dotyczy.
jestem członkiem komisji rewizyjnej (od hedy)-nie dotycz1,,
Z

-

tąo

ryfułu osiągĘem(ęłam) w roku ubiegłpn dochód w wysokości: -nie dotyczy.

\1II.
kme.dochody osiągane z §tufu zatrudnienia lub innej działalnościzarókowej lub zajęĄ z podaniem kwot

uzyskiwanych:

wynagrodzeńe za praę 9082l .56 zł dochód

emerytura-l403o.4o ń ,darońzna pieniężna od matki Anny Leszczyk

pieniężna od córki Marty Przybylak

-

-

50000 zł ,darowizna

50000 zł ,dieta radnego- 20145 zł dochód z działalności

gospodarczejmęża 85000zł,wynajem lokalu _30000zł.

x.
składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 złotych (w przypadku pojazdów rnechanicznych
należy podaó markę, model i rok produkcji)

VW transporter r . produkcji.-2003.współwłasnośćmająt}owa małżeńska ,
-samochód toyota awensis r . produkcji -2006ąwspołwłasność
majątkowa małżBnska ,-samochod
-samochód

toyota Rav 4 rok produkcji 2009 wspołwłasnośćmajątkowa małżeńska ,

x.
zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10.000 złotycĘ w tym zaciągnięte kred}ty i pożyczki oraz
warunki, najakich został-v udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zlaęenięrn, w jakĘ wysokości):
kedyt mieszkaniowy zaciągnięty w KB w Łomży na zakup mieszkania z córĘ Ewą -It98ż4,1E zł oraz
kedy mieszkaniowy zaciągnięty w KB z mężem na zakup mieszkania -81876,97zł.

cZFŚĆ B

połłyższecxiwiadczenie sl4adam świadomy(a), ż na podstawi
e ań.233 § l kodeksu kamego za podade
nięrawdy lub załajenie prawdy groż kara pozbawienia wolności.

fu!Łłłw-,'?K.,Qs_. ąa/?
(miejscowość, data)
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Niewhściwe skrślić.
' Nio. dotYczy dziahlności wytwórczej w rołńotwie w zaloesie produkcji ror{linnej i zwiozęcej, w formie
i zakesie gospodarstwa
3
Nie dotyczy rad nadzorczych społdzie|ni mieszkaniowych.
'

t

