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UWAGA:
l' osoba składająca ośiiadczenie obo\\,iczana j est do zgodnego zprawda, siaunncgo j Żupełnego $'vpełnienia

kaŻdej z lubr}k'
2. JeŻe]i poszczególne rubrykj nie znajdu]ą w ko'r}'retnym pż}padku zastosowalia. ]1a]e4' wpjsać ..nie dot'vcz}J'
]. osoba sk}adaiaca oświadczenie obowiązana_]est określić pr41ra]eŻrość poszczeeó]nych Sk1adn]ków

majątko!ł}ch dochodów i zobowjąZań do nlajqtku olLĘbncgo i nrająlku objetego rna]ŻetiskE \\spóboścja
maj-alkowa.

,l' oŚviadczenie mająikowe doocz}'mająlku w kmju i Za granicą'
5. oŚwiadczenie mająikoNe obejmu]e ló\\nieŹ\iiclzyte1ności pienięŹne
ó' w części A oŚwiadczenia za$,ańe są |rfonDacicJa$Ire. w części B Zaś jntbmacje niejalvne dot'\'czące adre\u

zanieSzkania składr.jącego ośqiadcZei]ic olaz nliejSca po10Żenja nieluchomoścj.

CZĘSC A

Ja. niżej podpisan'\,(a), Bożena Anna Krarvczyk rodorr'e: Ścioch
(jn1iona i naz$isko oraz nazwisko lodołe)

urodzony(a) 1k*ietni:r 1957 r. rv Kolonii Domaszelskiei
zatrudniona na stano\{,isku dyrektor u'Gminn!m Zespole Ekonomiczno-Administracyjn) m

szkół w Ulanie-l'Iajoracie

(mieisce zairudnienia, stano'visko Iub Inrkcia)

po zapoznaniu się z przepisami ustarry z dnia 2l sielpnia 199] l o oglan!czeniu plowadzęnh działalności

gospodarcze.j przez os,lb!'pehiące lunkcie pub]iczne (DZ' L] Nrl06'poz'6]9. Ż l998 r' Nr l13. poz. ll5 i

NlI62.poz']l26,zl999l'Nr49.poŻ'183.Z2000rNl26,poŻ]06orazz2002l'Nll1].poŻ'9B4iNr
21.ł, poz' 1806) oraz usta\ry z d|ia 8 marca ]990r.oSanoŹądzicgminlym(Dz.L]'z200]l.Nrl.12,poz'
] 59l oraz Ż 2002 r' Nl23. poz' 220. Nr 62. poz' 55E' Nr l l], poz' 98:l' Nr i 5j, poz' 12] 1 i Nr 214. poz'

1306). zgod io Z art' 2'1h tę.j usta\\)'' oświadczam, żc posiadam wchodzące *,sk1ad ma1Źeliskiej wspólności

maiątkoqej Lub stanoNiące mój majątęk odrębnyI

I. Zasoby pieniężne:
śIodki plelięŻne Zgfomadzone rł,rvalucje poLskiej: 12000 zł

ślodki pienięŻre zgronradzone rł'wa1ucie obcej: I1ie dotycZ}



papier]' \\'a ościo$'e; nie doł_cz}

II. 
"'"''' na k\totę;

1. Dom o powierzch]i: 1,ł0 m2' o rł'ańości: 200 tys. zł' t,vtuł pIawny: \ylasność

2. Mieszkaltie o porł,ierzchli: nie dory-cry nl2. o waltości] ..'..'..''-'.''.'' t}'tu} pla\.\'n)i| .''.''''''''
3' Gospodarstwo rolne: rodzaj gospodarst\łai nie dołczy' po\vier'zchlia:

o \łartości| '''.''.''.''' rodza.j zabudorł')-:

t)tul pra\ł'n-\ :

Z tego t-vtułu osiągnąłem(ęłam) r'v roku rńicg}ynr przyclrótl i doclród \'_ W,vsokościi ic doł_czy
,ł Irrne nięruchomoścl: porł'ierzchnial 0'{1ha - działka

o $'a1tości: 20 ł_s. zł
t}tuł pra\ł'n'Y' : wlasność

IIL
Posiadan udziały rł'spółkach handlorvych - rrależ'v podać liczbę i enitenta uclziałów: nie dot}cz"Y

udziałY tę stano\\ią pakiet rł'iększ-v niż 10% L!dŻiałó\ł'\Ą' spółce: nie dotyczy

Z tęgo t]1utu osiągnąłem(ęłanr) w roku ubiegłym doohód rv w1'sokości: nie doĘcz1'

IV.
Posiadam akcje rv spółkach handlo\łTch - należy podać liczbę i emitenta atr cji: nie doł-czy

akcjo te stanou'ia pakiet większ) niż 10% akcji w spilłce: nie dot} cz"Y

Z tego tytułu osiągnąłen(ęłam) lv roku ubiegłym doclród rr'iłysokościI nie dotyczy

Nab"vłenr(am) (nabył nrój małżonek, Z u}'łączenien n]ietia plz-vnalężnego do jego 1najatkll

odrębnego) od Skarbu Państwa, inrrej państrvowej osob'v prarłrrej' jednostek Samorządu

terytorialnegcl. ich zrł'iqzkórr, lub oc1 konruralnej osob1'plalvnej następu.jące mienle, któIc

pod1egało zbyciu lv dlodze plŻetargu - należ} podać opis lIicnia i dalę nab)'cia. od kogo:

nie dotycz"Y



vI.
1' Prorvadzę działa1ność gospodarcząt2l 1rraleŹy poLlać folmę prawną i przedmiot dŻia]alności)|
nie dotcĄ

osobiście nie doĘvcz}
_ u'spólnie z im1'l't'ti osobami nie dot}'cŻy
Z tego t}.tultl osiągnąłen(ęłanr) rv roku ubiegłym przychód i dclchód w 1łysokościi nie dot}czy

2' 7'a][]ądza]lrl dzjałalnością gospodarcza lub jęsten plzedsta\Ą'icie]em. pełnomocnjkiem takiej
działalrrości (ralez] podać lo nę pla\lną i przedfiiot dzia]aIności):

osobiście nie dot} cz}'

- $5Do'l ic / irrn''r'osoo'rl,niĆ (loĘc/\

Z tęgo tytufu oSiągnąłem(ęłam) rv roku ubiegłvm dochód r.v rł'_r,sokości: nie dot}czy

VIT.
1' W spółkach ]randlowych (naŻ\\,a. siędziba spółkj): nie dot} czY

- jestem członkiem zarządu (od Lied],): nic dotYczY

- jestem członklem rad-v nadzorczej (od kiędy): nic doĘczy.

- .jestem człoŃien komisji re*'iz1jnej (od kięd}') nic doĘcz}.

Z tego t].tułu osiągnąłen(ełam) w roku rńiegłym doohód w rv1'sokości: nie cloĘcz1'

2 \\'spóLdzrelniacb: Die du$ cz.} '

- iestem człon].len ZalŻąC]u (od kiedy); nic dotvczv

jestem członk1cm rlrdv nadzolczej[r (od kied}): nie dotYczv

_ jestem członkiem komisii lewiz)'inc.j (od kied)'): nie dot!cz\.

Z tego t)tułu osiąpnąłen(ęlam) \ł'roku ubiegłym doclród w rvysokości: nie clory_czy

3' W 1'undacjaclr prorł'ac1zacycl'i tLziałalność gospodalcua: nie dotlczY



.jestem członkiem zarządu (od kicdy): nie dot} cz-Y

.jesten ozłorrkiem rad;_ nadzorcze.j (od kiedy): nie doĘ'czy

.jestem członkiem komisji rewiz1jnej (od kiedy): nic doiJ_czy-

Z teso t}.tufu osiagnąłem(ęłam) w roku ubiegł-vm dochód rł'tysokości: nie doĘ'czy

VIII. Inne dochod1' osiągane Z lytułu Zatrudnienia lLLb imej dzia}alności zarobkorlej 1ub zajęć. z

podaniem kwot uzyskirr,anych z kazdego t)-tułLll z Ętułu ernerytuł1 - 25061'92 zl

7 tvtułu zatrudnienia _ 66511.33 zł

IX. Składni]<i mienia ruchonego o $'afiości porł'yżej 10 000 zkitych (w przypadku pojazdów

meohaniczn)'ch należ-]' podaó n3rkę' model i rok prodLlkcji); ni€ dot}cz}.

X. Zoborłiązania pieniężnę o \Yarlości pou'yżej 10 000 Złoq'cb 
' 
u' t)'m Zaciągnięte kIed-Yry j

pożyczki oraz waruŃi' najakich zostały udzie1one (wobec kogo, \\ zir'iązku z.jakill ldarzcniern' rr

iakiej $ysokości): nie dotycą



Llan-]lajorat, l-i k$ ietni! 2015 r. . ]:,,--,".* .;.-'::i.t.-.---'1u-
iniejlco\ość' da!a] :-dPl)r
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12|Niedot'\tz}dŻialalności"rn\ÓrczejIIolnict\\ielZ3h.s].|lodukc]ilośll;rnc] i Ż\j.rŻ.cei.l iirln]j. j

zakesie gospod!l'11\ia.odŻi.nego

[3l Nie dot}cz} lad nrdzolcz''-ch spó1dzie1ni lniesŻkanion] c1r


