:
[**+] Oświadczenie majątkowe dyrektora gminnej placórvki oślviatorvej załącznik nr 2
OŚWIADCZENIE MAJATKOWE

Koniecpol

,

FSC

dnia 29.04.2013

r.

(miejscowośó)

Uwaga:
1. Osoba składająca oświadczenie obowiązanajest do zgodnego z prawdą starannego i zupełnego
wypełnienia kżdej z rubryk.
2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym pr4padku zastosowanią naleĄ wpisaó
"nie dotyczy".
3, Osoba składająca oświadczenie obowią3ana jest określićprzynależnośóposzczególnych
składników majątkowych, dochodów i zobowiązń do rnajątku odrębnego i majątku objętego
małżeńskąwspólnością maj ątkową.
4. Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą.
5. Oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzyelności pieniężne.
6. W częściA oświadczenia zawarte są informacje jawne, w częściB zaśinformacje niejawne
dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenianieruchomości.

czĘŚcA
Ia, ńżej podpisany,

Przemysław Jan Wojciechowski
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)
w Koniecpolu
urodzony 14 paździemika 1967 r.
Ęrektor Zespołu Szkół w Koniecpolu, ul. Mickiewicza 26, Szkola Podstawowa nr 1 im. het.
Stanisława Koniecpolskiego w Koniecpolu, Gimnazjum nr 1 w Koniecpolu.
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

z

przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia |997 r. o ograniczeniu prowadzenia
działalnościgospodarczej przez osoby pełniące fuŃcje publiczne (Dz.U. 1997/1061679,
1998lI13l715, 162111ż6,1999149l483,20001261306,200ż1113/984, ż1411806) oraz ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gninnym (Dz.U.2001/1421159|,20021231220,62/558,1l3l984,
153lIż7l,ż1411806), zgodńe z art.24htej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład
małżeńskiejwspólności

po zapoznaniu się

malłtkowej

,

Zasoby pienięźne:
- środkipienięźne zgromadzone w walucie polskiej: nie dotyczy

- środkipieniężne zgromadzone w walucie

-

obcej: nie dotycry

papiery wartościowe: nie dotyczy
na kwotę: nie

doĘcry

/.źr,,

I
1,

--

Dom o powierzchni:

Stronatrr]

100

§tuł prawny: 1/2 wspóbwlasności
2. Mieszkanie o powierzchni: nie dotyczy

---

-- --

m2, o

--

wartości:500 000

m2, o

wartości: nie dotyczy

tytuł prawny: nie dotyczy

3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: nie
o

wańości: nie doĘczy

dotyczy

,

powierzchnia: nie dotyczy

rodzaj zabudowy: nie doĘczy

§,tuł prawny: nie dotyczy
Z tego Ęrtufu osiągnąłem w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:
nie dotyczy
4. Inne nieruchomości:

powierzchnia: 10 a 14 m2
o

wańości:250 000

§tuł prawny: l/2 współwlasności

ilI.

Posiadam udziaĘ w spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta udziałów:
nie dotyczy

udziały te stanowią pakiet większy niz l0% udziałów w spółce:
nie dotyczy
Z tego §tułu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w wysokości:
nie dotyczy

Iv.
Posiadam akcje w spółkach handlowych - nal
nie dotyczy

eĘ podń

liczbę i emitenta akcji:

akcje te starrowią pakiet większy niż |lYo akcji w spółce:
nie dotyczy
Z tego tytufu osiągnąłem w roku ubiegłgn dochód w wysokości:
nie doĘczy

v.

Nabyłem (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynaleźnego do jego majątku odrębnego)
od Skarbu Pństwa, irrrrej pństwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytońalnego, ich
zwią,zków lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze
przetarg! - należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo:
nie dotycry

- - Slrorrirnr

VL
1

działalnośćgospodarczą
nie dotyczy
- osobiścienie dotyczy

. Prowadzę

- wspólnie z innymi

2)

-'l

---------

(naleźy podać formę prawną i przedmiot działalności):

osobami nie dotyczy

Z tego §tułu osiągnąłem w roku ubiegĘm przychód i dochód w wysokości:
nie dotyczy
2. Zarządzarn działalnościągospodarczą lub jestem przedstańcielem, pełnomocnikiem takiej
działalności(należy podaó formę prawną i przedmiot działalności):

nie dotyczy
-

osobiścienie dotycry

-

\łspólnie z innymi osobami nie dotyczy

z tego §rtufu osi€nąłem w roku ubiegłym dochód w wysokości:
nie doĘczy

vII.
1.

W społkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): nie dotycry

kiedy): nie dotycry

-

jestem człoŃiem zarząd,J (od

-

jestem człoŃiem

-

jestem członkiem komisji rewizyjnej (od

rał nadzorczej

(od

kiedy): nie dotyczy

kiedy):

nie dotycry

z tego §rtufu osiągnąłem w roku ubiegĘm dochód w wysokości:
nie dotyczy
2. W spółdzielniach:
nie dotycry

kiedy): nie dotyczy

-

jestem członkiem zarządu (od

-

jestem członkiem rady nadzorcze; 3) 1od

kiedy);

nie dotyczy

-

jestem członkiem komisji rewizyjnej (od

kiedy):

nie doĘczy

Z tego §tułu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w wysokości:
nie doĘcry

--Stronłnr4--------3. W fundacjach prowadzących działalnośćgospodarczą

nie dotyczy
-

jestem członkiem zarządu (od kiedy): nie dotyczy

-

jestem człoŃiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy

-

jestem członkiem komisji rewizyjnej (od

kiedy): nie doĘczy

Z tego §rtułu osi€nąłem w roku ubiegłym dochód w wysokości:
nie dotyczy

vm.

Inne dochody osiąane z q,O;łll zatrudnienia lub innej działalnościzarobkowej lub zajęó,
podaniem kwot uzyskiwanych z kaZdego Ętułu:
59 506,46

PLN dochód

ze stosunku prary, 60,00

z

PLN najem.

Ix.

Składniki mienia ruchomego o wańości powyżej 10,000 złotych (w przypadku pojazdów
mechanicmych należy podaó markę, model i rok prodŃcji):
§koda Fabia §edan 2004

x.
Zobońęania

pienięzne o wartości powyżej 10.000 złotych, w tym zaciągnięte kredyĘ i poĘczki
oraz warunki, na jakich zostaĘ udzielone (wobec kogo, w zwią,zku z jakim zdarzeniem, w jakiej
wysokości):
nie dotyczy

- - Strtllranr 5 - - - - - - -

czĘŚc B

--

Powyższe oświadczenie składam świadomy, iż na podstawie art,233 par. l Kodeksu kamego za
podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.

Koniecpol, 29,04.2013 r.
(miejscowość, data)

..-!,./

..|.r.. ,' .,

,

'-,] ;.-

(podpis)

l) Niewłaściweskreślić.

Nie dotycry działalnościwytwórczej w rolnictwie w zakesie produkcji roślinneji zwierzęcej, w
formie i zakesie gospodarstwa rodzinnego.
3) Nie dotyczy rad nadzorczych spółdzielni
mieszkaniowych.
2)

