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20t9 :0ł- | nośwrłoczENm MAJĄTKowE
*r kierownika

organizacyjnej gminy,

Stupsk, dnia 12.04.2O19 r.

Uwaga:

1. Osoba sktadająca oświadczcnie obowiązana jest do zgoduęo z prawdą, starannego i
zupełnego wypełłienia każdej z rubrylr.

ż. Jeżcti poszczcgólne rnbryki nie znajdują w konkret[ym praypadku zastosowania, naleĘ
wpisać "ni§ dotvcgy".

3. Osob* składająca oświadczenie obowiąźAna jest określić pmynależnośĆ poszczególnych
składników młiątkowyeh, doehodóu, i zobowiązalń do majątku odrębnego i majątku
obj ętego m*łżeńsĘ wspólnością majątkową

4. Oświadczenie o stanit majątkowym doĘczy majątku w kraju i za granicą.

5. Ośryiadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wienytelnoŚci pieniężne

6. W części A oświadczenia zawańe są informacje jawną w czgści B zaś informacje niejawne
dotyczące adresu zanrieszlrania składającąo oświadczenic oraz mĘsca połoi;cnia
nieruchomŃci.

CZĘSC A

Ja,nizejpodpisany(a),,.... .. ..JacekWiśniewski...........,.....
( imiona i nazrvisko oraz nazrviśko rodowe )

urodzony (a) .. .. ....a2.06.I97I.......... .. w ...,.,..........Działdowie..........,.

.Szkoła Podstawowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Wyszynach Kościelnych..................,

, "u;,"; ;"j[:::*Tj,l-; ;";,-**",
pa zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia I997r. o ograniczeniu prowadzenia
działalności gospodarczel przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz.U. z 7017 r. poz. 1393) oraz
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z żaT7 L poz. 1875)" zgodnie z art.

24htej ustawy oświadczam, ze posiadam wchodzące w skład małzeńskiej wspólności majątkowej
lub stanowiące moj majątek odrębny:

L
Zasoby pienięzne.
- środki pienięzne zgromadzone w walucie polskiej: 32200 zł (nrałzeńska wspólnośó majątkowa). . . .

- środki pienięzne zgromadzane w walucie obcej: ..NIE DOTYCZY

- papiery wartościowe: NIE DOTYCZY

na kwotę. NIE DOTYCZY



1. Dom o powierzchni: NIE DOTYCZY Ń, o wartości: NIE DOTYCZY tytuł prawny. NIE
DoTYCZY

2. Mieszkanie o powierzchni. 65,52 ffi2, o wartości: 203II2 zł. tytuł prawny: umowa deweloperska
z 17.07.2aI7 r. Na 31.1ż.ż018 wpłacono IOOYI wartości nieruchomości. Akt przekazania własności
podpisano a6 02.2019 r

3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: NIE DOTYCZY. , powierzchnia: . NIE DOTYCZY
o wańości: NIE DOTYCZY. ...

rodzaj zabudowy: NIE DOTYCZY ..........
tytuł prawny: NIE DOTYCZY
Z tego tytufu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym przychod i dochod w wysokości. NIE

DoTYCZY
4. Inne nieruchomości:

powierzchnia
1. dzińka rekreacyjna o powierzchni 0,05 ha
ż. garaż o powierzchni23 m2

o wartości:
1. 100000 zł
2. 30000 zł

tytuł prawny:
1. akt własności z 2005 r (majątek odrębny)
2. akt własności z2aI7 r. (małzeńska wspólność majątkowa)

Posiadam udziały w społkach handlowych * należy podać liczbę i emitenta udziałów:
NIE DOTYCZY

udzińy te stanowią pakiet większy niż loYo udziałow w społce. NIE DOTYCZY

Z tego tytufu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym dochod w wysokości: NIE DOTYCZY

rv.

Posiadam akcje w społkach handlowych - nalezy podać liczbę i emitenta akcji.
NIE DOTYCZY

akcje te stanowią pakiet większy niż 10Yo akcji w spółce: NIE DOTYCZY

Z tego tytufu osiągnąłem (ęła*) w roku ubiegłym dochód w wysokości: NIE DOTYCZY

\



,, v.

Nabyłem(am) (nabył moj małzonek, z wyłączeniem mienia przynaleznego do jego majątku
odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu
terytorialnego, ich mvtązkow lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, ktore podlegało
zbyciu w drodze przetargu nalezy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo :

NIE DOTYCZY

vI.

1. Prowadzę działalnośc gospodarczą2 (należy podac formę prawną i przedmiot działalności) .
NIE DOTYCZY
- osobiście NIE DOTYCZY....... .

- wspólnie z innymi osobami NIE DOTYCZY
Z tego tytułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym przychod i dochod w wysokości: NIE

DoTYCZY

2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej
działalności (należy podać formę prawną i przedmiot działalności). NIE DOTYCZY

- osobiście . Nm DOTYCZY

- wspolnie z innynri osobami NIE DOTYCZY.. ......

Z tego tytufu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym dochod w wysokości: NIE
DoTYCZY

vTI.

1. W społkach handlowych (rrazwa, siedziba społki ): ME DOTYCZY

- jestem członkiem zarządu ( od kiedy ): NIE DOTYCZY

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy). NIE DOTYCZY

- jestem człoŃiem komisji rewizyjnej (od kiedy): NIE DOTYCZY

Ztego tl'tufu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym dochod w wysokości: NIE DOTYCZY.....

2. W społdzielniach :

NIE DOTYCZY

- jestem członkiem zarządu (od kiedy): NIE DOTYCZY

- jestem członkiem rady nadzorczej3 (od kiedy): . NIE DOTYCZY



jestem cźonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): NIE DOTYCZY

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: NIE DOTYCZy

3. W fundacjach prowadzących działalność gospodarczą.
.. NIE DOTYCZY

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

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): NIE DOTYCZY

Yru.

Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęc,
z podaniem kwot uzyskiwanych z kazdego tytufu: 85995,47 ń(umowa o pracę).

Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 złotych (w przypadku pojazdow
mechanicznych nalezy podac markę" model i rok produkcji ):

..,.......,BMW 525i (2003 r.)
.. Opel Astra GTC (2012 r )

Zabowtązania pieniężne o wartoŚci powyzej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki
oraz warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej
wysokości): NIE DOTYCZY... ...

l

\

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): NIE DOTYCZY

Z tego ty'tułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochod w wysokości: ... NIE DOTYCZY..

śł{



Powyzsze oŚwiadczęnie składam świadomy (a), iZ na podstawie art.233 § 1 Kodeksu karnego
za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.

1 Niewłaściwe skreślic.
2 Ni. doty. zy dzińalności wytworczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej.

w formie i zakresie gospodarstwa rodzinnego.
3 Nie dotyc zy rad, nadzorczych społdzielni mieszkaniowych.


