
OŚWIADCZENIE MAJĄTKO
kierownika jednostki organizacyjn j latu

(miejsco ~ś)

Uwaga:

1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i z pełnego wy ie-nia
każdej z rubryk.

2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajduj~ w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać anie dotyczy”.

3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników
majątkowych, dochodów i zobowiazań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością
majątkową.

4. Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą.
5. Oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelności pieniężne.

6. W części A oświadczenia zawarte ~ą intormacje jawne, w części B zas nformacje niejawne a czące adre-su
zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.

CZĘŚĆ A

Ja niżej podpsany(a) Wojciech i3aJ.e~a
i azwis o oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) 2002. [9?Ę w
Zespól Szkól Portadpodstawowyci”in, W. S Reymonta nr

Dyrektor do dnia 31 08.2021

(rriejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy ~: dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz z 2017 r.
poz. 1875), zgodnie z art. 24h tej ustawy oswiadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskie w p n majątkowej lub
stanowiące mój majątek odrębny:

Zasoby pieniężne:

środki pieniężne zgromadzone w wa HOE” Po :. ej:

63 000 PLN

— środk pieniężne zgromadzone w waluc E obcej nie dotyczy

papiery wartościowe:

1. Dom o powierzchni: 120 m 2,0 wartośc~ 200 COO PLU

tytuł prawny. współwlasnośću



rn 2, o wartości:

III.

2. Mieszkanie o powierzchni: 40

tytuł prawny: współwłasność małżeńska

3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: _______

o wartości: 180 000 PLN

rodzaj zabudowy: budynki gc~ podaroze

tytuł prawny: współwłasność sial żeńska

Z tego tytułu osiagnałern(ęłam) w roi u Lbiegłym przychód i dochód w wysokości:

4. Inne nieruchomości:

powierzchnia: nie dotyczy

o wartości:

tytuł prawny:

1. Posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców, w któ-rych
uczestniczą takie osoby — należy pcdać iczbę i emitenta udziałów:

nie dotyczy

udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałóww spółce: nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w rcl,u ubieglym dochód w wysokości:

Posiadam udziały w innych spółkach handlowych — należy podać liczbę i emitenta udziałów: nie dotycz

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w rcłu ubiegłym dochód w wysokości:

Iv.
1. Posiadam akcje współkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców, w któ-rych uczestniczą

takie osoby — należy podać liczbę i „snlitE.nta akcji:

nie dotyczy

160 000 PLM

come „ powierzchnia: 4,2 ha

O PLN

2.

akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spółce:



Z tego tytułu osiągnąłem(ełam) w rcku ubiegłym dochód w wysokości:

2. Posiadam akcje w innych spółkach handlowych — należy podać liczbę i emitanta akcji: n:e dotyczy

V.

Z tego tytułu osiągnąłem(ęlam) w roku uhie~~łym dochód vi wysokości: nie dotyczy

Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z vą”łączaniem mienia przynależnego do ego majątku odrębnego) od Skarbu
Państwa, innej państwowej osoby praine~, ednostek samorządu terytorialnego, ich związków, komunalnej osoby
prawnej lub związku metropolitalnego naslępLjgce mienie, które podlegało zbyciu W drodze przetargu należy podać

opis mienia i datę nabycia, od kogo: Lokal mieszkalny nr 17 ml. Ks. Rerabowskiego 390.

15. Lutego 2021r. ad Gminy Lknsta Zgieaz _____

VI.

1. Prowadzę działalność gospodarczą loależy podać formę prawną i przedmiot działalności): nie dotyczy

— osobiście

„11,

— wspólnie a innymi osobami

— osobiście

— wspólnie z innymi osobami

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w rcku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:

2. Zarządzam działalnością gospodarcza łub jestem przedstawicielem pełnomocnikiem takiej działalności ~na•

leży podać formę prawną i przedmiol działalności):

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w cku uhieclym dochód w wysokości: o 9114

Współkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): nie dotyczy



— jestem członkiem zarządu (od kiedy):

—jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy

—jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ___________________

VIII.

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

uzy-skiwanych z każdego tytułu:
Zespół Szkół im W. S. Reymonta nr 3 w Łowiczu — dyrektor: „S0505,02 PLN

Radny Rady Miasta Glowna - diety: 5190,50 PLN

świadczenie rodzinne 500+: 8 000 PLN

Wynajęcie mieszkania: 344 PLN

IX.

Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 złotych (w przypadku pc~azdów mechanicznych należy

podać markę, model i rok produk~i):

Dacia Lodgy 2016 ok. 29000PLN

Peugeot 207 2011 ok. 10500LN

X.

Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz warunki,

na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości):

Kredyt hipoteczny na budowę domu bank PKO BP — pozostało do spłaty 27 115 CHF

Kredyt na instalację fotowoltaiczną bank Credit Agricole Bank Polska S.A. —

pozostało do spłaty: 26 142 PLN



Powyższe oświadczenie składam ;wiador~v(~ na podstawie art. 233 ~odeI”su karnego za poda~iE nk~ awdy ILIb
zaLajenie prawdy grozi kaia pożbi~weia I
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