
oSWIADCZENIE \1,ĄJATKOWE

KIERO\\NIKA JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ GMINY STUPSK

WOLA KOLONIA 25.04.2017 r.

U WAGA:
l, osoba sk{adająca oświadczenie oborviązana .jest do Zgodnego z prawdą. stalannego i zupełnego wypełnienia

kazdej z rubryk,
2, Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania. należ), wpisać.,nie dotyczy".
3. Osoba składajaca oświadczenie obowiazana.jest okreśIić przl,należność poszczególnych składnikólł,

rlajątkowych. dochodów izobowiązań do majątku odrebnego imajatku objętego małżeńSką \Yspólnością
majatkowa.

4, ośrviadczenie majątkowe dotycży majątku w kraju iza granicą,
5. ośrviadczęnie majątkowe obejmuje również wierzytelności pieniężne.
6, W części A oświadczenia zau,arte sa informacje j awne. rv części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu

zalnieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości,

CZĘSC A

Ja, niżej podpisany(a), PIOTR PATURALSKI
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) 21.09.1959 r. w IŁOWIE
oSADZIE

ZESPOŁ SZKOŁ W STUPSKU. ul. SIENKIEWICZA 11" 06-561 STUPSK
DYREKTOR ZESPOŁU

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustaw)i z dnia 2l sierpnia l997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności

gospodarczej przez osoby pełrriące funkcje publiczne (Dz. U. Nr l06, poz. 679, z 1998 r. Nr l l3, poz. 7l5 i

Nr l62, poz. 1126,z1999 r.Nr49, poz. 483, z2000 r.Nr26, poz.306 oraz z 200ż r.Nr 113, poz.984 iNr
ż14,poz. l806) orazustawyzdnia 5 czerwca l998 r. o samorządzie powiatowym {Dz.U,zż001 r. Nr l42,
poz. 1592 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr l l3, poz. 984, Nr l53, poz. l271 i Nr 200, poz.

1 688 i Nr 21 , poz. 1 806), zgodllie z aft.25c tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład

małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

l. Zasoby pienięzne:
środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej:
23000 złotych ( dwadzieścia trzy tysiące złotych)

2017 -0Ą" 25

środki pienięzne zgfomadzone w walucie obcej:
8000 CHF (osiem tysięcy franków szwajcarskich

papier.v wartościowe: NIE DOTYCZY

Nl



i.:lrtlte: \IE D()TYCZY

1I.

1. Donr cl porł,ielzclrni: 205 m2. o *,arlości:250000 zł tl,tuł pr,i,.,.;1

], Mieszkanie o porvierzchni: NIE DOTYCZY m2" o wafiości: NlE J, _':

NlE DoTYCZY
3. Gospodarstlł,o rolne: rodzai gospodarstwa: NIE DOTYCZY

poił,ierzchnia: NlEDOTYCZY
o rł,artości: NIE DOTYCZY rodzaj zabudorły: NIE DOTYCZY

tytuł praw-ry: NIE DOTYCZY
Z tego t}tułu osiągnąłem w roku ubiegłym przychód i dochód w \łysokości: NIE DOTYCZY

4. Inne nieruchomości: powierzchnia NIE DOTYCZY
o wartości: NIE DOTYCZY
t}tuł prawny: N]E DOTYCZY

III.
Posiadam udziały w spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta udziałów:

NlE DOTYCZY

udziały te stanowią pakiet większy niż 10Yo udziałów w spółce: .,.........
NIE DOTYCZY

Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w wysokości: . . . ... . . .NIE DOTYCZY

IV.
Posiadam akcje w spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta akcji:

NIE, DOTYCZY

akcje te stanowią pakiet większy niż 10oń akcj i w spółce:

NIE DOTYCZY
Z tego t)tułu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w wysokości: NIE DOTYCZY

Nabyłem (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynaleźnego do jego majątku odrębnego)

od Skarbu Pństwą innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich

związków lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze

przetargu - rrależy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo: . . . . ..

NiE DOTYCZY

........ na
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1.

Pl,orł,adze działalność gospodarcząl]1 (należ1 podać fornle prarr,llą i plzednlitlt działa]ności): .......
NIL DOfYCZY

- osobiście ,.. NiE DOTYCZY
wspólnie z innymi osobami NlE DOTYCZY

Z lego tytułu osiągnąłeln rv roktr ubiegłl,nl przychód i dochód w w},sokości:

,...., NIII DOTYCZY

2.7,arządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicie]em. pełnoniocnikiem takiej

działalności (należy podać fbrnrę prarł,lą i przedmiot działalności):

- osobiście.... ...... NIE DOTYCZY
rł,spólnie z inr-rymi osobami ... N]E DOTYCZY ... ............

Z tego tytułu osiągnąłem w- roku ubiegłym dochód w \Ąysokości:

...... \IF D()lYCIY .,.,..,,,,
VII.
l , W spółkach halldlorł ych tlla.l rr a. siedziba .,pólkil: ...........

.,,...,., Nlt Do|YCZY
, jestem członkiem zarządl (od kiedy):.......

,..,,. NIE DOTYCZY
.jeslen członkiem radl nadzot,czej (od kied1):. . . ..

,..... NIE DOTYCZY
- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy)

,..... NIE DOTYCZY
Z tego 1ytułu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w wysokości: . . ... . ... ,.. . . ... .

NIE DOTYCZY

........ NIE DOTYCZY
jestem czlonkiemzarządu tod kied; ): ,,...,....,,.,,,.,

- jestem członkiem rady nadzorczejtjl 1od ki"dy.;:

NlE DOTYCZY

- jestem członłiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

........, NlE DOfYCZY ......,,,

3. W fundacjach prowadzących działalnośó gospodarczą:

NIE DOTYCZY

jestem członkiem zarządu (od kiedy): . .. NIE DOTYCZY



|-

_ , :,.,.:-, ],..l!i/(]l,czej 1od kicd) ): NIE {)() ] \'( ,/\

Z iego r_rtufu osiągnąłem w roku ubiegłynr dochód w wysokośct:

NII] DOTYCZY

\-]II. lnne dochod1,, osiągane Z tytułu Zatrudnienia lub innej działalności Zarobkow-ej lub zajęć"

z podalrienr krvot uzy,skirvanych z każdego tytułu: .. ... . . . . ..

\\'1,nagrodzenie ze stosunku pracy w Zespole Szkół w Stupsku - 78496,24 ZŁOTY CH

(siedemdziesiąt osiem tysięc1, cżerysta dziewięćdziesiąt szeŚĆ złotych. dwadzieŚcia czlery grosze)

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

mec|ranicznych należ1, podać markę, model i rok produkcji):

NiE DOTYCZY

X. Zobowiązarria pieniężne o wartości powyźej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte

kredyly i pożyczki oraz warunki, najakich zostały udzielone (wobec kogo. rł,związku

z jakiln zdarzeniem- w jakiej rvysokości):

KREDYT HIPOTECZNY NA BUDOWĘ DOMU 22 000 CHF
( DWADZIEŚCIA DWA TYS]ĄCE CHF)
\\IOBEC PKO BP SA na okres do 01.05.2027 r.

- :--.::_ ćzłonkiem komisji rewizl,jnej (od kiedy): NIE DOTYCZY
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CZĘ ć

4. . . . .. . . . . .. , . . . . .

Powyźsze ośrł,iadczenie składam św,iadomy. iż na podstarvie ań. 233 § 1 Kodeksu karnego za

podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.

WOLA KOLONLA 25.04.2017 r.

(miejscowość, data) (podpis)

Il I Niewłaściu,e skreślić.
|2| Nie dotyczy działalności wytwórczej rv rolnictwie u,zakresie produkcj i roślinnej i zrł,ierzęcej. w formię i zakresie

gospodarstrva rodzinnego-

l3| Nię dot}czy rad nadzorczych spółdzielni nieszkaniowych.

ś


