
OSWIADCZENIE MAJĄTKoWE
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urodzon,v(a)

] ' osoba slładająca oś'viadczelrie obo'viEzaDajest do zgodnego Ż prawdą, starannego i zltpełnego w)pelnienia
kaŻdej z rub!-k.

2' Jcżcli posŻczególnc rubr}'ki nie znajdqa 'l konkletn]'n prz}'tadku Zasloso\'ania, na]eŻy Wpisać .,nie dot}cł"'
j' osoba sk}adajaca oś!vjadczenie obowi_azanaicsL okeś1jć prz)-naleŹność poszczegó1n}ch składnikó\ł

Llrajątko\łych. dochodó\ i zobowiąza]i Clo majątkLl odrębnego i majątku objętego ma1Żeńską \łspólnością

1. oś\rjadczenie mająlkowe dot}cz)'nlajątku \1 kraju ] za g.anica.
5 oświadczenie najątkowe obej'nuje równiez wierzytelnoścj pjenięzne'
ó' W części A oświadczenja zawańe sa infortnacj e j awne, 

'v 
częścj B zaś infonnacje njejav,ne doq_czEce adres!'

zanieszkania składaiącego oś!1jadczenie oraz nlieisca toloże.ia nie.uchomości

Ja. niŹej podpisan'v(a)'

CZĘSC A

Bożena Anna Kra$'czyk ror1orve: Ścioch

I krvietnia l95T r.
zatrudniona na stanorvisku dJ"rcktor \\'

Szkół r'r, Ulanie-NIajoracie

(niejsce zalrudni€nja. srano\lisko ]ub funkcja)

po zapoznaniu się Z przcpisalniusta$}'z dnia 21 sierpnia J997 r' o ograniczeniu prolradzenia działalności

gospodarcze.i pŹezosobypehliącefunkcjepubliczne(Dz'Ll'Nrl06.poŻ.6;9. Z1998l'Nr113'poz.]l5j
NrL62,ptlz.]l26.Zl999r.Nl49,poz',l8:,z2000rNl2ó.poŻ']06olaŻŻ2002r'Nr]L3'poz.984iNr
2l4, poz' 1806) olaz usta$] Z dnił 8 merca ]990 r' o Sanlorządzie gminnym (DZ' L. z 200l r' N| |42, poz'

159]orazZ2002r'Nr23,po7.220.Nró2,poz'558,Nl 1l3,poz'98:1,Nll53,poz'1271 iNr214'poz.
l806), zgodnie z ań' 24h tej ustaw]' oślvjadcŻam. Żc posiadan *,chodzącę *, sk]ad ma]żeńskiej \\,spólności

majątkowci lub stano\iące nlói nlajątęk odrębn)'I

Zasoby pieniężne:
środki pieniężne zgronradzonc rv u'alucie polskiej: 24000 zł

(inliona ] .aŻwisko olaz nazwjsko lodo$,e)

rv KoloniiDomaszervskiej
Gminnym Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym

I.

środki pienięŹne Zgron'tadzone rr'walucie obcej: nie dotyczy

7..'-"



papiery lvafiościo\Ą'eI nie doĘvczy

II' 
' . . ' . . ' . . ' ' ' ' ' ' ' ' ' na i(\ł'otę i .''''''''.'.'''''.''.'

1' Don o porr'ierzcbrrl: l40m2. o w.ańości: 200 t'Ys. zł' t}tuł plawny: rrlasność
2. Ir'{ieszkanie o porł,ierzchlii: nie doĘ'czy_ m2' oNaftości: ''.''.'''''''.....tytułprawn}'| .''..''.''.'
]' Gospodarst\\'o rolne; rodzaj gospodarst\ra: nie dot!cZ]_. powięrzchda: '''.'.....''..'.'

o wafiości| '''.''''''''' rodŻaj zabudorr1:
tJ.tr prawn,v:

Z tego t}.tułu osiągnąłem(ełam) rv roku ubiegłyn przychod i dochód rł,w1'sokości: nie dot}czy
4' ]nne nieruchomościl porł'ierzchnia: 0,,l1ha - dŻiałka

o wafiości: 20 t}s. zł
t)tllł prawnvI własnośó

l!t.
Posiadam udzialv rł'spółkach handlorv1,'ch - należ}'podać Liczbę i emitenta udziałó\| nie dot!cł_

udział,v te stanorvią pakiet u'ieksz'v niź 10% udziałórr' w spółcę: nie dołczy

Z tego tY1ułu osiagnałem(ęłam) \ roku Ubiegłym dochód rv rlysokościl nic dotyczv

IV.
Posiadan akcje \ł spółkach handlowych - należ)' podać liczbę i emitenta akcii| nie dotYczY

akoie tę stano$ią pakiet \YięksŻ\ niż 10% Ńcji rv spólce: nie doĘ czy

Z tego t1'tuh.t osiagnałem(ęlam) w roku ubieglyrn dochód w rv1''sokościl nie doĘczy

Nab-vłem(am) (nab1'ł nój małżorrek' z rryłaczeniem mienia przvna]eźnego do jego majątku
odrębnęgo) od Skarbu Państ\ra. innej państlvowej osob'v pr.awnej, .jednostek samorzadu
ter.\'toliahego. ich zrłiązków 1ub od konluna1nej osob}' pra\'\,nej następujące mięnic' któle
podlegało zbYciu w drodze przetalgu - na]eŹv pocLać opis nrieria i datę nabvcia. cld kogol
nie dot\ czY

/./' /-



vL
1. P1'owadzę dzialalność gospodarcząI2l 1należ) podać [onlę pra$Ta i pżedIltiot działalności):
ni€ dot}crr-'

- osobiście nie dofr c7ł'
\\'spólnie z inn)'n]i osobami nie dotycł-

Z tcgo t}1ułu osiagnąłen(ęłan't) w roku ubiceł1.nl przvclród i dochód rv rł1sokości: nie doĘcą'

2' Zarz.ądzam dzińalllością gospodfu'cza lub.jestem przcdstarvicieleIl. pełnomocnikiem takiej
działalności (nalezy podać tbnnę Prawną i plzędm]ot dzialaLności):

osobiście nie dotycz.v

u:oó nie ./ :nn\ n]i o.oblr i nie doq cz1

Z tego t'vtulu osiągnąłenl(ełan) w rokrr ubiegł'vm doc1ród lv rvysokościl nic doĘczy

VII.
1. W spółkach handlorł1c1r (nazlła. siedziba sPó}ki): nic dotvcz"Y

.jestcm człoŃiem zarządu (od kied}): nie dołczy

:śsle'l' c,/lonl'lśm l"J' ':ldzol'cu c'] l dl'iLd'' niedoĘ(/\.

jestem człoŃiem konrisji rervi4'jnej (od kied}) nie doł_czy.

Z tego tytułu osiągnąłcnl(ęłan) w roku ubicgł'vn dochód !v uTsokości: nie dot}czy'

2. W spółdzielniach: nie dotYczv'

- jestem członkiem zarzadu (od kied}): nie dotycz"v

- jcstem członłienr ]adv nadzorczejtj] 1o.1kied}): nie dołcł-

jestem członkiem kot'nisji rewiz1,]ncj lod kicd'Y' ): nie dot\czv

Z tego t)tulu osiągnąłem(ęłam) rł,roku ubiegł)'m dochód \\'Wysokości: ni€ dot"Yczy

3' \\r fundacjach prowadZacycl'i działa1ność gospodirrczą: nie dot} cz}'



jestcn członkiem zarządu (od kied]): ni€ doĘ'czy

_ .jestem członkiem 1.ady nadzorcze.j (od kied)_)| nie dotyczY

.jestem członliem konrisji rewiz)'_jnej (od kiedy)| nie dot!czy.

Z tego t}'tulu osiagnalem(ę}anr) w rokrr ubiegł}m dochód \Ą'rrJ'sokościi nie dotyczy

VIII. lnne dochod1' osiągane z tytułu Zatruc1nienia lub inncj działalności zarobkorve.j lub zajeć, z
podanien k\ł'ot Llzyskiwan'Ych Z każdego tytulu: z t}tulu .]meryfury _24047,21 zł
z htułu zatrudni€nia -72216'57 Żl

Ix. składniki mienia ruchonego o waności porvyŹej 10 00o Złot}'ch (\ł przypadku pojazdós'
męcharrjcŻn]clr należ) podac markę, mode] i rok produkcj]):'
volksrvagcn passat, rok produkcji 2010,

X. Zoborviązania pienieŻ]e o \Ą,altości pol}żej 10 0o0 Żłot)'ch' w t}'nr Zaciągnięte kęd}.ty i
pożycŻki oraŻ \Ą'aruiii. najakich zostaly udzie1one (rrobec kogo. rr ŻwiąZku Ż iakim zdarzęniem. $
iakiei\\rysokoścj)|
połczka z ZFŚs (wspólny Fundusz Mieszkaniowy) l6 880 zł na remont mieszkania

f./'/''



Pow}ższe oś\łjadczenie składam śrviadomy(a). iź na podsta$'ie ań' 233 s 1 Kodeksu karnego za

podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności'

Ulan-Majorat, 13 kwietnia 2016 r.

(miejscowość' data)

Ill Niewłaściwe skeślić'
lżlNie dotyczy dzialalności w}'t$'órczei lv rolnicnvie ł zakesie produkcjiroślinnej

zakresie sospodarstwa rodzinnego.

L3l Nie doĘcz'v rad nadzorc4ch spółdŻielni nieszkaniowych'

. fionr"ł. ft ,$ł,rr,'.łr{ł
(podpis)

i z\1ierzgce.l, w formie i


