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Brodnica, dnia 5 marca 2016 r.

UWAGA:

1, osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego
i zupełnegowypełnienia kaźdej z rubryk.

Jeżeli poszczególne rubryki nie znaidują w konkretnym pnypadku zastosowania, należy
wpisać..nie dotvczv''.

o99ba składająca oświadczenie obowiązana jest okreśłić pnynależność poszczegóInych
składników majątkowych, dochodÓw i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku oniętego
m ałże ń s ką w spó l n o ś c i ą m aj ątkow ą.

oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą.

ośw i a d cz e n i e m aj ątkow e o bej m uj e rów n i eż w i enytel n ośc i p i e n i ęż n e'

W części A oświadczenia zawarfe są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne
dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie araz miejsca położenia
nieruchomości.
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3.

4.

5.

6.

czĘŚc A
Ja, niŹej podpisana, lWoNA ANNA GRZYBOWSKA, WlŚNlEWsKA

(imiona i nazwisko araz nazwisko rodowe)

urodzona 27.07.1972 r. w Brodnicy

Publiczne Gimnazjum im. Romualda Traugutta w Jastrzębiu; Dyrektor Szkoły
{miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkeja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia
działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz' U. Nr 106,-poz.679, z 1998
r. Nr 113,po2.715 iNr 162,po2. 1126,21999 r. Nr49, poz.483, 220a0 r. Nr26, poz.30G orazz
2002 r' Nr 113, poz' 984 i Nr 214, poz' 1806) oraz ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (Dz. U. z2O01r. Nr142, poz.1592arazz20O2r. Nr23, poz.22A, Nr62, po2.558, Nr
113, poz' 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214' paz' 1806), zgodnie z ań. 25c tej
ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub
stanowiące mÓj majątek odrębny:



/

t.

Zasoby pieniężne:

- środki pienięzne zgromadzone w walucie polskiej: nie dotyczy
- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy
_ papiery wartościowe: nie dotyczy
_ na kwotę: nie doĘczy

il.

1' Dom o powiezchni 12O m2, o Wańości: ok. 400 000 zł
tytuł prawny'. w 1/smajątek odrębny

2' Mieszkanie o powierzchni: 49 m2, o wartości: {15 000 zł

tytuł prawny: w Tz majątek odrębny

3. Gospodarstwo rolne: nie dotyczy

rodzajgospodarstwa: .......... .. powierzchnia: ........-

o wartości:

rodzaj zabudowy:

tytuł prawny: .''...'......'

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubieg[m przychod i dochód w wysokości: ..'..''._-.''.''...

4. lnne nieruchomości: nie dotyczy
powierzchnia: .............

o wartości:

tytuł prawny: .'.'...'...'..

1il.

Posiadam udziały w społkach handlowych _ naleŻy podać liczbę i emitenta udziałow:

nie dotyczy

udziały te stanowią pakiet większy niŻ 1ao/o udziałÓw w społce:

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

q



tv.

Posiadam akcje w spÓłkach handlowych _ nalezy podać liczbę i emitenta akcji:

nie dotyczy

akcje te stanowią pakiet większy niŻ 1ao/a akcji w spółce:

/
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ... ---

V.

Nabyłem(am) (nabył mój mażonek, z wyłączeniem mienia pzynależnego do jego majątku
odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu
terytorialnego, ich związków lub od komunalnejosoby prawnej następujące mienie, które
podlegało zbyciu w drodze pzetargu - należy podać opis mienia i datę nabycia' od kogo:

nie dotyczy

1' Prowadzę działalnośc gospodarcząi (naleŻy podać formę prawną i pzedmiot działalności):

nie dotyczy

- osobiście
_ wspólnie z innymi osobami

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychod i dochód w wysokości: ....'.._-_..

2. Zauądzam działalnością gospodarczą lub jestem pzedstawicielem, pełnomocnikiem takiej
działalności (należy podać formę prawną i pzedmiot działalności):

_ osobiście

- wspólnie z innymi osobami

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokoŚci: .......'''.''.

vil.

1, W społkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): nie dotyczy.''''.'''.'.'..
- jestem członkiem zarządu (od kiedy):

_ jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):

ht
I

_ jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):



2. W społdzielniach: . nie dotyczy
- jestem członkiem zarządu (od kiedy):

- jestem członkiem rady nadzorczejii 1od kiedy):

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

t Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: .''......'...t'
T
/

3. W fundacjach prowadzących działalnośó gospodarczą: nie dotyczy
jestem członkiem zarządu (od kiedy):

_ jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokoŚci: '''..''.'....

vil!.

lnne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęó, z
podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu:

Wynagrodzenie ze stosunku pracy - 67 623,57 zł

tx.

Składniki mienia ruchomego o wańości powyzej 10.000 złotych (w przypadku pojazdow

mechanicznych należy podać markę' model i rok produkcji):

Volkswagen Passat r. 2008, w TzmĄątek odrębny.... '''.'.'...

Zobowiązania pienięŹne o wańości powyzej 10.000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki

oraz Warunki' na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w zuliązku z jakim zdarzeniem, w jakiej

kredyt w Credit Agricole ok. {4 500 zł.

ql



czĘŚc B

Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie ań. 233 $ 1 Kodeksu Karnego zapodanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grózi kara pozbawienia wolności

Brodnica, 05.03.201 6 r.

Nie dotyczy działalnoŚci Wytwórczej W rolnictwie w zakresie produkcii roślinnej izwierzęcej, w formie i zakresie gospodarstwa rodzinnego
Nie dotyczy rad nadzorczych spóldzielni mieszkaniowych.


