Urz^d Gminy w Popielowie

OSWIADCZENIE MA

15. 04. 2015

wojta, zastepcy wojta, sekretarza gminy, ska/brlika cjminy^____|_

kierownika jednostki organizacyjnej gminy
osoby zarzqdzajacej i cztonka organu zarza.dzaja.cego gminna. osoba. prawna.
oraz osoby wydaja.cej decyzje administracyjne w imieniu wojta

Popielow ;13.04.2015r.

Uwaga:
1. Osoba sktadajaca oswiadczenie obowia.Zana jest do zgodnego z prawda, starannego i zupeJnego
wypetnienia kazdej z rubryk.
2. Jezeli poszczegolne rubryki nie znajduja w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy wpisac
..nie dotvczy"^

mateenska. wspolnosci^ maja.tkowa.4. Oswiadczenie maja.tkowe dotyczy maja.tku w kraju i za granica..
5 Oswiadczenie maja.tkowe obejmuje rowniez wierzytelnosci pieniezne.
6. W czesci A oswiadczenia zawarte s^ informacje jawne, w czesci B zas informacje^nNawne
dotycza.ce adresu zamieszkania skladaj^cego osw,adczeme oraz miejsca polozcn.a
nieruchomosci.

CZ^SC A
ja, mzej podpisany(a)

Jolanta Btaszkiewicz

zd Gruszka

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) 30 wrzesnia 1967 w Brzegu
Dyrektor Publicznej Szkofy Podstawowej w Starych
Siotkowicach
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

majqtkowej lub stanowi^ce moj maja.tek odr^bny.

Zasoby pieniezne: — srodki pieniezne zgromadzone w walucie polskiej: 18. 000 Z*

— srodki pieniezne zgromadzone w walucie obcej:

NIE

— papiery wartosciowe:

DOTYCZY

NIE DOTYCZY

na kwote:

NIE

DOTYCZY

II.
1. Dom o powierzchni: 264 m2, o wartosci: 217 000 Zt

tytui prawny: WSPOLWLASNOSC

2. Mieszkanie o powierzchni: NIE DOTYCZY m2, o wartosci:. NIE DOTYCZY
tytut prawny:

NIE DOTYCZY

3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa:.. OGOLNE powierzchnia: 2.04 h pOW. UZytkowa-1,810 h
o wartosci

480.000 Zl

rodzaj zabudowy :dom mieszkalny , zabudowania gospodarcze
tytut prawny: AKT

WLASNOSCI

Z tego tytutu osi^gnelam w roku ubiegfym przychod i dochod w wysokosci:

5039,45 Zt

4. Inne nieruchomosci:

Powierzchnia 0,15 h =0,0525 przel. x 2431 = 127,62
o wartosci

40 000 Z\t prawny akt wtaSIIOSCi

Posiadam udzialy w spotkach handlowych -nalezy podac liczb§ i emitenta udziatow:

NIE DOTYCZY
udzialy te stanowia^ pakiet wiekszy niz 10% udzialow w spotce:
Z tego tytutu osi^gn^lem(etam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci:

NIE

DOTYCZY

NIE

DOTYCZY.

IV.

Posiadam akcje w spolkach handlowych - nalezy podac liczb§ i emitenta akcji: .NIE DOTYCZY
akcjete stanowia^ pakiet wiekszy niz 10% akcji wspotce:

NIE

DOTYCZY

Z tego tytuJu osia^jnelam w roku ubiegtym dochod w wysokosci

NIE

DOTYCZY

V.

Nabytem(am) {nabyl moj matzonek, z wyt^czeniem mienia przynaleznego dojego majajku odrebnego) od
Skarbu Paiistwa, innej paristwowej osoby prawnej, jednostek samorz^du terytorialnego, ich zwi^zkow
lub od komunalnej osoby prawnej nastepuj^ce mienie, ktore podlegalo zbyciu w drodze przetargu —
nalezy podac opis
mienia i dat$ nabycia, od kogo:
VI.

NIE DOTYCZY

1. Prowadz? dziatalnosc gospodarcza.2 (nalezy podac forme prawna^ i przedmiot dzialalnosci):

- osobiscie

NIE DOTYCZY.

-wspolnie z innymi osobami
NIE
Z tego tytutu osi^gn^iem(etam) w roku ubiegtym przychod i dochod w
wysokosci:
NIE

DOTYCZY
DOTYCZY.

2. Zarzaxlzam dziatalnoscia. gospodarcza^ lub jestem przedstawicielem, pe^nomocnikiem takiej
dziatelnosci (nalezy podac form? prawnq i przedmiot dzialalnosci)

-osobiscie
- wspolnie z innymi osobami

NIE DOTYCZY
NIE DOTYCZY

Z tego tytulu osi^gnelam w roku ubiegtym przychod i dochod w wysokosci :NIE DOTYCZY
VII.
1.

Wspolkach handlowych (nazwa, siedziba spotki):

NIE

DOTYCZY

— jestem czlonkiem zarz^du (od kiedy):

NIE

DOTYCZY

— jestem cztonkiem rady nadzorczej {od kiedy):

NIE

DOTYCZY.

— jestem czionkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

NIE

DOTYCZY.

Z tego tytutu osia^gne^am w roku ubiegtym dochod w wysokosci:

NIE

DOTYCZY

2. Wspoldzielniach:

NIE

DOTYCZY

— jestem cztonkiem zarz^du (od kiedy):

NIE

DOTYCZY

— jestem cztonkiem rady nadzorczej3 {od kiedy)

NIE DOTYCZY.

— jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

NIE

DOTYCZY

Z tego tytutu osi^gnetam w roku ubiegtym dochod w wysokosci:

NIE

DOTYCZY

NIE

DOTYCZY

— jestem cztonkiem zarzajdu (od kiedy):

NIE

DOTYCZY

— jestem cztonkiem rady nadzorczej {od kiedy):

NIE

DOTYCZY

— jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

NIE

DOTYCZY

3. Wfundacjach prowadzqcych dziatalnosc gospodarcza.:

Z tego tytutu osi3gnajem(?tam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci: ....NIE DOTYCZY

VIII.
Inne dochody osia.gane z tytuJu zatrudnienia lub innej dziatalnosci zarobkowej lub zaj^c, z podaniem kwot
uzyskiwanychzkazdegotytutu: ZATRUDNIENIA W PUBLICZNEJ SZKOLE

PODSTAWOWEJ W STARYCH SIOLKOWICACH
-DOCHOD 73.685.56 zt
IX.
Sktadniki mienia ruchomego o wartosci powyzej 10 000 ztotych (w przypadku pojazdow mechanicznych
nalezy
podac mark^, mod?! i rok produkcji): .SAMOCHOD OSOBOWY FORD FIESTA

2002 T

X.

Zobowi^zania pieni^zne o wartosci powyzej 10 000 ztotych, w tym zacia_gni§te kredyty i pozyczki oraz
warunki, najakich zostaty udzielone (wobec kogo, wzwi^zku zjakim zdarzeniem, wjakiej wysokosci):

NIEDOTYCZY

