
oŚWIADczENtE MAJĄTKoWE

wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skańnika gminy, xierowńil&B&ilDs&fil&Piizałtłihdi qminy,
osoby zarządzaiącej i cdonka organu zarządzającego grnfu[ rt'łdęprawną i

oraz osoby wydającej decyzje administracałjrBqdriffi 6is{@|gpańniczl€'l

Wpłynęło

dnia:
2AI4 r.

wypełnie-

2- Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać ..nie dotv_
cvy".

3' osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określiÓ przynależnośl poszczególnych składnikÓw maiąt_
kowych, dochodów i zobowiąań do majątku odrębnego i majątku objętego malżeńską wspólnością ma-
jątkową.

4. oświadczenie majątkowe dotycry majątku w kraju i za granicą.

5. oŚwiadczenie majątkowe obejm uje również wierzytelności pien iężne.

6. W części A oświadczenia zawańe są informacje jawnen w części B zaś informacje niejawne dotyczące adre_
su zamieszkania składającego oświadczenie oraz mieisca położenia nieruchomości.

czĘŚc A

Ja, niŻĄ podpisany(a), lWoNA ANNA GRZYBoWSI(A, WlŚNlEWsKA,
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) - w Brodnicy

PUBL|CZNE G|MNAZJuM lM. RoMUALDA TRAuGuTTA W JAsTRzĘBlU, DYREKToR szKoŁY
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu się z pzepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności go-
spodarczej pzez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106' poz.679, z 1998 r. Nr 113, poz. 715 i Nr 162,
po2.1126, z 1999 r. Nr49, poz. 483, z 2000 r. Nr26, poz.306 orazz2002r. Nr113, poz. 984 i Nr214, po2.1806) oraz
ustawy z dnia 8 marca 1990 r' o samoządzie gminnym (Dz. U' z 20a1 r' Nr 142, poz. 1591 ofaz z 20a2 r. Nr 23,
poz.22A, Nr62, poz.558, Nr 113, po2.984, Nr 153, poz. 1271 iNr214, poz. 1806), zgodnie zart.24h tej ustawy
oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspÓlności majątkowej lub stanowiące mÓj majatek
odrębny:

l.

Zasoby pienięŻne:

- środki pieniężne gromadzone w walucie polskiej: nie dotyczy

* środkipieniężne gromadzone w walucie obcej: nie dotyczy

_ papiery wartościowe: nie dotyczy
na kwotę:

Dom o powiezchni: 12o m2, o wańości: 400 000 tytuł prawny: w 1/5 majątek odrębny

Mieszkanie o powierzchni: 49 m2, o wartości: 130 000 tytuł prawny: w 1l2 majątek odrębny

Gospodarstwo rolne: nie dotyczy

rodzaj gospodarstwa: -, powiezchnia: -

o wańości: _

rodzaj zabudowy: -

tytuł prawny: -

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym pzychod i dochód w wysokości: -

lnne nieruchomości: nie dotyczy

il.

1.

2.

3.

4.



powieruchnia:-

o wartości: _

tytuł prawny: -

, ilt_I
/ Posiadam udziały w spółkach handlowych _ naleŻy podaÓ liczbę i emitenta udziałów:

nie dotyczy

udziały te stanowią pakiet większy niŻ 1oo/o udziałów w spółce: -

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

tv.

Posiadam akcje w spółkach handlowych - nalezy podać liczbę iemitenta akcji:

nie dotyczy

akcje te stanowią pakiet większy niŻ1o8/o akcjiw społce: -

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

V.

Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia pzynaleŹnego do jego majątku odrębnego) od Skar_
bu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samoządu terytorialnąo, ich związkÓw lub od ko-
munalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze pzetargu _ naleŻy podaĆ opis
mienia idatę nabycia, od kogo: nie dotyczy

vt.

1' Prowadzę działalnośó gospodarcząz (należy podaÓ formę prawną i pzedmiot działalności): nie dotyczy

osobiście _

wspólnie z innymi osobami -

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

2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem pzedstawicielem, pełnomocnikiem takiej działalności

(naleŻy podaĆ formę prawną i pzedmiot działalności): nie dotyczy

osobiście -

wspólnie z innymiosobami -

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

vlt.

1. W społkach handlowych (nazwa, siedziba społki): 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: -

2. W spółdzielniach:

nie dotyczy

_ jestem członkiem zarządu (od kiedy): -

_ jestem członkiem rady nadzorczej3 (od kiedy): -

_ jestem członkiem komisji rewizyjnej {od kiedy}: -

Zźego tytułu osiągndem(ęłam} w roku ubiegłym dochÓd w wysokaści: _



/

3. W f undacjach prowad zący ch działal ność gospodarczą:

nie dotyczy

- jestem członkiem zarządu (od kiedy): _

_ jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): -

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): -

Z tego tytułu osiągn{em(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: -

vilt.

lnne. dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęĆ, z podaniem kwot
uzyskiwanych z kazdego
tytułu: dochód ze stosunku pracy: 70 872'45 zł, działalnośÓ wykonywana osobiście; 2 4oo zł

tx.

Składniki mienia ruchomego o wańoścj powyżej]o 000 złotych (w pzypadku pojazdÓw mechanicznyeh należy
podaĆ markę, model i rok produkcji): Volkswagen Passat 2,o Tbi ztjogr., w' ltz mai4ek odrębny

x.

Zobowiązania pienięzne o wańości powyzej 10 ooo złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pozyczki oraz warunki'
na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdazeniem, v'i;ańie; wysóxósci1: iredit Agricole Bank
Polska S.A', zakup samochodu, ok' 27 000 zł

Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iz na podstawie

nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.

ań. 233 $ 1 Kodeksu kamego za podanie

Brodnica, 't7 lutego 2A14 r.
(miejscowość, data)

't*pł-." (

1 Niewłaściwe skreślić.
2 Nie dotyczy działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwiezęcej, w formie i zakresie gospodarstwa

rodzinnego.
3 Nie dotyczy rad nadzorczych społdzielni mieszkaniowych.


