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wójta' zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki

organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą
prawną oraz osoby wydającej deryzje administracyjne w imieniu wójta l

Dąbrówka 
' 
dnia 28.04.2016 r.

Uwaga:
1. Osoba skladająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą' starannego i
zupelnego wypehienia każdej z rubryk
2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym prrypadku zastosowania, należy
wpisać 

'4!gś!q!Ęq13. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określió przynależność poszczególnych
składników majątkowych' dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku
objętego malżeńską wspólnością majątkową'
4. oświadczenie majątkowe dotycry majątku w kraju i za granicą.
5. oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelności pieniężne.
6. W części A oświadczeni^ zawarte są infornracje jawne, w części B zaś informacje
niejawne doĘczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia
nieruchomości.

czĘŚc A
Ja, niżej podpisany (a)'
Imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe:
Urodzony(a):
Miejsce Zatrudnienią stanowisko lub funkcja: Zespół Ksztalcenia i Wychowania

Rywałd
Dyrektor

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 2| sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia
działalności gospodarczej przez 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. Nr 49, po2.483,22000 r. Nr 26, poz.
306 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz. 1806) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 159l oraz z Ż002 r. Nr 23, poz. 220, Nr
62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz' 1271 i Nr 2I4, poz. 1806), zgodnie z ar.. 24h tą
ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub
stanowiące mój majątek odrębny:

I.
Zasoby pienięzne:
_ środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: 7.800'00 zl PLN
_ środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy
_ papiery wańościowe: nie dotyczy
na kwotę: nie dotyczy

il.
1. Dom o powierzchni: nie dotyczy m?,, o wartości: nie dotyczy' tytuł pfawny: nie dotyczy
2. Mieszkanie o powierzchni: 4ó'80 m'o wartości: 70 Ęs., tytuł prawny: własność
Działka o powierzchni t27ll0o0 obszaru 0. 1 076 ha t1tuł prawny: własność
Mieszkanie o powierzchni: 42,,60 m" o wartości: 67 Ęs., tytuł prawny: współwłasność z synem
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Lucyna Ewa Jarcryk Truskawa
22,12.1968 w Tczewie



Działka o powierzchni 116/1000 obszaru 0.1076 ha tytuł prawny: wspófułasność z synem

7sl100

3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gosPodarstwa: nie dotYczY
powierzchnia: nie dotYczY
o wartości: nie dotyczy
rodzaj zabudowY: nie dotYczY
tytuł prawny: nie dotyczy
Ź i"gl1ńłi' *rągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: nie dotyczy

4. Inne nieruchomości:
powierzchnia: nie dotYczY
o waności: nie dotyczy

rytuł prawny: nie dotyczy

ilI.
ilJsiaaam uaziały w spółkach handlowych _ należy podać liczbę i emitenta udziałów:

nie dotyczy

'a'ńy 
i"'.,*"*ią pakiet większy niż 1Oo/o udziałó1w spółce: nie dotyczy

ż_"ó'ya'ł' 
"'iągnąłem(ęłam) 

wroku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

IV.
po,iuau.akcjewspółkachhandlowych-należypodaóliczbęiemitentaakcji:niedotyczy
akcje te stanowią pakiet większy niŻ lO%o at<cji w ;noJc;' 

nie dotyczy

ŻiJg",y.J" 
".iąinąłem(ęłam) 

w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

v.
Nabyłemiam; (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynaleŻnego do jego majątku

;J.ęb.";;) olśuiutl p*.t u, lrrrre; pństwow.ej osoby prawnej' jednostek sa1o11d1

;";;;i"'ń;g", ich związków lub od i<omunalnej ósoby prawnej następujące mienie' które

;;a6il zEyciu w drodze przetargrr - nalezy pó_dać opis mienia i datę nabycia, od kogo:

'r'łi*it""i. o powierzchni 46,80 m2 od Urzędu Gminy w XII 2001 r'

vI.
1. Prowadzę działalnośó gospodarczą2 (należy podać formę prawną i przedmiot działalności): nie

dotyczy
- osobiście: nie dotyczy
- wspólnie z inrrymi osobami: nie dotyczy

z i"ó"lyt'ł' 
"'iągnąłem(ęłńj 

*.oku 
''bi"gły- 

przychód i dochód w wysokości: nie dotyczy

nie dotyczY
i^,-iińał." ariałalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej

a"ńłanos.i (nalezy podaó fórmę prawną i przedmiot działalności): nie dotyczy

- osobiście: nie dotyczy
- wspólnie z innymi osobami: nie doĘczy
z t"óo iłtuł" *iągnąłem(ęłam) w roi''' ubiegĘm dochód w wysokości: nie dotyczy

vil.
1. W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): nie dotyczy

- jestem członki em zaruądu (odkiedy): nig 9o1yc?.
_iestem człoŃiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy

_ jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie' dotyczy

/tó ot"ło o'iągnąłem(ęłam) wioku ubiegĘm dochód w wysokości: nie doĘczy
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_ jestem członkiem rady nadzorcze.13 1od kiedy;: nie doĘczy
- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kjedy): nie dotyczy
Z tego t1'tułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości: nie dotyczy
3. W fi'-rndacjach prowadzących działalnośó gospodarczą: nie dotyczy
_ jestem członki em zaruądtl (od kiedy): nie dotyczy
-jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie doĘczy
_ jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości: nie dotyczy

VIII.
Inne dochody osiągane ztytułu zatrudnienia lub innej działa1ności zarobkowej l,lb zajęÓ, z
podaniem kwot uzyskiwanych z ka:żdego Ęrtułu:
należności ze stosunku pracy 83.844'53 zl
umowa zlecenie 8.000'00 zł
z tytułu pelnienia obowiązków społecznych 167,00zł

IX.
Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 złotych (w przypadku pojazdów

mechanicznych należy podać markę, model i rok produkcji):

audi A3 2002 r.

x.
Zobovńązania pieniężne w wańości powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte krcdyty i

pożyczki oraz warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w zwipku zjakim
zdarzeniem, w jakiej wysokości):

SGB Bank Spółdzielczy Starogard Gdanski _ kred1.t konsumencki na zakup mieszkania

1 0.000,00 - na 3 lata stan na 3 1. 12. 2015 - 5.555'40 zl

'ltlr( I



Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iz na podstawie art. 233 $ 1 Kodeksu kamego za

podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kma pozbawienia wolności'

Dąbrówka 28.04.2016
(miejŚco\łośó, data)

t Niewłaściwe slceślić.
, Ńi" Joó""y łiaahości wlwórczej w rolnictwie w zakesie produkcji roślinnej i zwierzęcej' w formie i zakesie

rosoodarstwa rodzinnego.

' Ńie'dotyczy rad nadzorc4ych spółdzielni mieszkaniowych'


