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KIEROWNIKA JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ GMI Y STUPSK 

WOLA KOLONIA 16.04.2018 r. 

UWAGA: 
I. 	 Osoba skJadaji!ca os\viadczenie obowi<izana jest do zgodnego z prawdf/, starannego i zupcfnego wypdnienia 

kazdej z rubryk. 
2. 	 Jcreli poszczegolne rubryki oie znajdujq w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy wpisac "nie dotyczy". 
3. 	 Osoba skladaj~ca oswiadczenie obowi~zanajest okreslic przynaleznosc poszczegolnych skladnikow 

maj'!tkowych. dochod6w i zohowi~zaft do majatku odn,bnego i majatku objerego malzenskawspolnoscia 
maja1kowq. 

4. 	 Oswiadczenie maj()tkowe dOlYCZY maj()tku w kraju i Z3 granic~, 

5. 	 Oswiadczenie majqtkowe obejrnuje r6wniez wierzyteinoscl pieniltlne. 
6. 	 W czysci A oswiadczenia zawarte s~ intbrmacje jawne, w czftsci B zas informacje niejawne dotycz"lce adresu 

zamieszkania skladajqcego oswiadczenie oraz miejsca polozenia nieruchomosci. 

CZEiSC A 

Ja, nizej podpisany(a). 	 PIOTR PATURALSKI 

(imiona i nazwisko oraz n3zwisko rodowc) 

urodzony(a) 	 21.09.1959 r. w ILOWIE OSADZIE 

SZKOLA PODSTAWOWA W STUPSKU, ui. SIE~KIEWICZA 11.06,561 STUPSK 


DYREKTORSZKOLY 

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub timkcja) 


po zapoznaniu siy z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 ograniczeniu prowadzenia dzialalnosci 

gospodarczej przez osoby pelni~ce funkcje publiczne (Oz. U. z 2017 r. pozycja 1393) oraz ustawy z dnia 8 

marca 1990 r. 0 samorzlJdzie gminnym (Oz. U. z 2017 r. pozycja 1875), zgodnie z art. 24 h lej ustawy 

oswiadczam, ze posiadam wchodz.<)ce w sklad malzenskiej wsp61nosci maj~tkowej lub stanowi~ce moj 

maj1!lek odrybny: 

I. Zasoby pieniyzne: 
srodki pieniyzne zgromadzone w walucie polskiej: .................................................. . 

14000 zlotych (CZTER~ASCIE TYSIF,CY ZLOTYCH) .... wsp61wlasnosc malzenska 

srodki pienit;i:ne zgromadzone w walucie obcej: 

8030 CHF (OSIEM TYSIE;CY TRZYDZIESCI FRA~K6w SZW AJCARSKICH) 
wsp61wlasnosc malzenska 

papicry wartos.:iowe: NIE DOTYCZY ................... ,........................................... , .. 

na kwoty: ~IE DOTYCZY 



II. 
i. 	Dom 0 powierzchni: 205 m2, 0 wartoSci: 250000 zl tytul prawny: WSPOL WLASNOSC 

MALZENSKA 
2. 	 Mieszkanie 0 powierzchni: NIE DOTYCZY m2, 0 wartosci: NIE DOTYCZY 

tytul prawny: NIE DOTYCZY 

3. 	 Gospodarstwo roIne: rodzaj gospodarstwa: NIE DOTYCZY ........................ , 

powierzchnia: NIE DOTYCZY ................ . 


o wartosci: NIE DOTYCZY ............ rodzaj zabudov.'Y: NIE DOTYCZY ............. .. 
tytul prawny: ............... N IE DOTYCZY .................................................. . 
Z tego tytulu osillgnqlem w roku ubieglym przychOd i docMd w v.'Ysokosci: NIE DOTYCZY 

4. 	 Inne nieruchomosci: powierzchnia NIE DOTYCZY ............................................. . 


o wartoSci: NIE DOTYCZY .................................................................... . 

tytul prawny: NIE DOTYCZY ...................................... . 


III. 

Posiadam udzialy w sp6lkach handlo""Ych - nalei:y podac Iiczhl< i emitenta udzia!6w: ............ .. 

....................................... NIE DOTYCZY ........................................................ . 


udzialy te stanowill pakiet wi~kszy niz 10% udzia16w w sp6lce: ...................................... .. 

....................................... NIE DOTYCZY ........................................................ 

Z tego tytulu osi~n'llem w roku ubieglym docMd w""Ysokosci: .........N1E DOTYCZY 


IV. 

Posiadam akcje w sp6!kach handlo""Ych - nalei:y podac liczhl< i emitenta akcji: ................... . 


.......................................... NIEDOTYCZY ...................... ,........................... . 

akcje te stanowill pakiet wit;lkszy niz 10% akcji w sp6lce: ......... NIE DOTYCZY ............. .. 

Z tego tytulu osillgnlllem w roku ubieglym dochOd w ""Ysokosci: NIE DOTYCZY ................ , 


V. 
Nabylem (nabyl m6j maiwnek, z ""YIllCzcniem mienia przynaleznego do jego majlltku odrt;lbnego) 
od Skarbu Pailstwa. innej pailstwowej osoby prawnej, jednostek samofZlldu terytoriainego, ich 

zwillZk6w lub od komunalnej osoby prawnej nast~pujllce mienie, kt6re podlegalo zbyciu w drodze 
przetargu - nalezy podac opis mienia i daty nabycia, od kogo: .... .. 
....................................... NIE DOTYCZY .................................................. . 

VI. 
I. Prowadz~ dzialalnosc gospodarcZll[21(nalery podae form" prawn" i przedmiot dzialalnoSei): ...... . 
.......................................... NIE DOTYCZY ................................... . 

osobiscie ....................... ...NIE DOTYCZY .................................................. . 


- wsp6Inie z innymi osobami .... NIE DOTYCZY .............................................. .. 


Z tego tytulu osi4gnljlem w roku ubieglym przychOd i dochOd w ""Ysokosci: ........... . 

.......................................... NIE DOTYCZY .................................................. . 

2. ZafZlldzam dzialalnoscill gospodarcZllIub jestem przedstawicielem, pelnomocnikiem takiej 

dzialalnosci (nalery podac form~ prawn" i przedmiot dzialalnosci): 

- osobiscie.............................. NIE DOTYCZY ................................................ . 


v.'Sp6Inie z innymi osobami ........ NIE DOTYCZY .............................................. .. 

Z"go .".,., ",i_~ w rok' ,bi"lym docl>l' w wydO<Oi, """""""", .. ,"'" '"(y 



.......................................... NIE DOTYCZY .................................................. .. 


VII. 
I. W sp&lkach handlow'Ych (nazwa, siedziba spOlki): ......... NIE DOTYCZY ....................... . 

- jestem czlonkiem zaJ'2"4du (od kiedy): ...................... NIE DOTYCZY ....................... . 


jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): ............ NIE DOTYCZY ...................... .. 


jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy) ......... NlE DOTYCZY ...................... .. 


Z tego tytulu osi::!gnlllem w roku ubieglym dochOd w wysokosci: NIE DOTYCZY ........ . 


2. W sp6ldzieiniach: ............................................. NIE DOTYCZY ...................... .. 


- jestem czlonkiem zarZlldu (od kicdy): .....................NIE DOTYCZY ...................... .. 

- jestem czlonkiem rady nadzorczej[3] (00 kiedy): .........NIE DOTYCZY ....................... . 


jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ........ NIE DOTYCZY ....................... . 

Z tego tytulu osillgnlllem w roku ubieglym doch6d w wysokosci: ...NIE DOTYCZY 

3. W fundacjach prowadZllcych dzialalnosc gospodarcZll: ...... NIE DOTYCZY ................. . 


- jestem czlonkiem zafZlldu (od kiedy): ..................... NIE DOTYCZY ....................... .. 


jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): ........... NIE DOTYCZY ......................... .. 


jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ........NIE DOTYCZY ......................... .. 


Z tego tytulu osillgnlllem w roku ubieglym doch6d w wysokosci: NIE DOTYCZY .......... .. 


VITI. lone doehody osillgane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnosci zarobkowej lub zaj<;t, 

z podaniem kwot uzyskiwanych z ka:i:dego tytulu; ............................................ . 

Wynagrodzenie ze stosunku pracy w Szkole Podstawowej w Stupsku - 96046,73 ZLOTYCH 

(DZIEWlI}CDZIESIt\ T SZESC TYSII}CY CZTERDZIESCI SZESC ZLOTYCH, 

SIEDEMDZIESIt\ T TRZY GROSZE). 

IX. Skladniki mienia ruchomego °wartosci powyzej 10000 zlotych (w przypadku pojazd6w 
mcchanicznych nalcZy podaC mark.", model i rok produkcji): ................................... . 


SAMOCHOD OSOBOWY OPEL ASTRA IV 1,7 CDTI ROK 2012.................... . 

WSPOL WLASNOSC MALZENSKA 


X. Zobowi¥allia pieni't7,,"e °wartosci pOWYZej 10000 zlotych, w tym zacillgni'tte 

kredyty i pOZyczki oraz warunki, najakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiljZku 


z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokosci): 


KREDYT HIPOTECZNY NA BUDOWI} DOMU 19 800 CHF 


(DZIEWlijTNASCIE TYSIijCY OSIEMSET CHF) 


WOBEC PKO BP SA na okres do 01.05.2027 r. 




CZI<;st B 

Adres zamieszkania osoby skladaj,!cej oswiadczenie: ................................................... .. 

:v1iejsce polozenia nieruchomosci wyniTenionycn w pUnkcie II cz~sci A (adres): 
1. .. .. - - - - - +- . 

WOLA KOLONIA l6.04.20l8 r. 
(miejscowosc. data) (podpis) 

III Niewlasciwe skr.slie. 

IZ] Nie dolyczy dzialalnosci wytworczej w rolnictwie w zakrcsic produkcji roslinn,-i i zwicrz~ccj. w formic i zakresie 

gospodarstwa rodzinnego. 

[3] Nie dolyczy rad nadzorczych spOldzielni mieszkaniowych. 


