2019 -

OSWIADCZENIE MAJATKOWE
if
J
wojta, zastqpcy wojta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki otgai
osoby zarzqdzajqcej i cztonka organu zarzqdzaj^cego gminna. osobq prawna, oraz osoby wydajgcej
decyzje administracyjne w imieniu wojta1
.Krasnik

, dnia 30.04.2019 r.

Uwaga:
1. Osoba sktadajqca oswiadczenie obowia.zana jest do zgodnego z prawda., starannego i zupetnego wypetnienia
kazdej z rubryk.
2. Jezeli poszczegolne rubryki nie znajduja. w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy wpisac "niedotyczv".
3. Osoba sktadajgca oswiadczenie obowia,zana jest okreslic przynaleznosc poszczegolnych sktadnikow
maja_tkowych, dochodow i zobowia.zari do maj^tku odre.bnego i maja.tku obj^tego matzeriska wspolnoscia.
majqtkow^.
4. Oswiadczenie majqtkowe dotyczy majqtku w kraju i za granica..
5. Oswiadczenie maja.tkowe obejmuje rowniez wierzytelnoscj pieni^zne.
6. W cz^sci A oswiadczenia zawarte sa, informacje jawne, w cz^sci B zas informacje niejawne dotycza.ce adresu
zamieszkania sktadajqcego oswiadczenie oraz miejsca polozenia nieruchomosci.
CZ^SC A
Ja, nizej podpisany(a), .Waldemar , Jan Drozd., Drozd
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) 04. 07 1961r.. w Krasniku
Publiczna Szkota Podstawowa im. Jana Pawta II w Rudniku Drugim - dyrektor szkoty

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja}

po zapoznaniu si^ z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dziaialnosci
gospodarczej przez osoby petnia.ce funkcje publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1393} oraz ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorza.dzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), zgodnie z art. 24h tej ustawy
oswiadczam, ze posiadam wchodza.ce w sktad matzeriskiej wspolnosci majqtkowej lub stanowia.ce moj
maja.tekodr^bny:

^

i.

Zasoby pieni^zne:
- srodki pieni^zne zgromadzone w walucie polskiej: 25.000,00 zt - matzehska wspolnota maja.tkowa

- srodki pieni^zne zgromadzone w walucie obcej:

- papiery wartosciowe:

nie dotyczy
na kwot^:

nie dotyczy

II.
1. Dom o powierzchni: Yz domu o pow.120. m2, o wartosci: 200 000,- tytut prawny: akt notarialny,
matzenska wspolnota majqtkowa
2. Mieszkanie o powierzchni: nie dotyczy
m2, o wartosci:
tytut prawny:
3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: nie dotyczy
, powierzchnta:
o wartosci:
rodzaj zabudowy:
tytut prawny:
Z tego tytutu osiajnajemtejam) w roku ubiegtym przychod i dochod w wysokosci:
4. Inne nieruchomosci:
powierzchnia: 1/2 dziatki o powierzchni 3,75ara.
o wartosci: 40 000,- zt
tytut prawny: matzeriska wspolnota maj^tkowa

Ml.

Posiadam udziaty w spotkach handlowych - nalezy podac liczbe. i emitenta udziatow:
Nie dotyczy

udziaty te stanowia. pakiet wie_kszy niz 10% udziatow w spotce:
Z tego tytutu osi^gn^tem(^tam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci:

IV.
Posiadam akcje w spotkach handlowych - nalezy podac liczbe. i emitenta akcji:
Nie dotyczy

akcje te stanowiq pakiet wie_kszy niz 10% akcji w spotce:
Z tego tytutu osiaj»na.tem(etam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci:

Nabylemtam) inaby\j mattonek, z wyt^czeniem mienia przynaleznego do jego majjtku
od Skarbu Panstwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorz^du terytorialnego, ich
/esb sw/gsJcu fnetropolita/nego nastepujqce mienie,

&&/j&4'j&faz! otfjtogo:
Nie dotyczy

VI.
1. Prowadz^ dziatalnosc gospodarcza.2 (nalezy podac formQ prawny i przedmiot dziatalnosci):
Nie dotyczy

-osobiscie
- wspolnie z innymiosobami
Ztego tytutu osiqgnajem(ejam) w roku ubiegtym przychod i dochod w wysokosci:
2. Zarzqdzam dziatalnosciq gospodarczq lub jestem przedstawicielem, petnomocnikiem takiej dziatalnosci
(nalezy podac forme, prawn$ i przedmiot dziatalnosci): nie dotyczy
-osobiscie
-wspolnie z innymi osobami
Z tego tytutu osiqgnajem(e_tam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci:

VII.

1. W spotkach handlowych (nazwa, siedziba spotki): nie dotyczy
-jestem cztonkiem zarzqdu (od kiedy):
-jestem cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy):
-jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):
Z tego tytutu osiqgnqtem(^tam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci:
2. W spotdzielniach:
Nie dotyczy
-jestem cztonkiem zarz^du (od kiedy):

A

-jestem cztonkiem rady nadzorczej3 (od kiedy):

-jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):
Z tego tytutu osiaj>najem(ejam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci:
3. W fundacjach prowadzacych dziatalnosc gospodarcz^:
Nie dotyczy
-jestem cztonkiem zarzqdu (od kiedy):
-jestem cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy):...
-jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytutu osi3gnqtem(e_tam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci:

VIII.
Inne dochody osiqgane z tytutu zatrudnienia lub innej dziatalnosci zarobkowej lub zaj^c, z podaniem
kwot uzyskiwanych z kazdego tytutu: 1} wynagrodzenie za okres od 01.01.2018r. do 31.08.2018r. z
tytutu zatrudnienia w Zespole Szkot nr 1 w Zakrzowku w wysokosci: 7978,88 zt,
2) wynagrodzenie z tytutu dziatalnosci wykonywanej osobiscie-umowa zlecenie z LKS Perta Rudnik- za
okres od 13.02.2018r. do 30.11.2018r. w wysokosci: 8501,92- zt.
3) wynagrodzenie za okres od 01.09.2018r. do 31.12.2018r. z tytutu zatrudnienia w Publicznej Szkole
Podstawowej w Rudniku Drugim w wysokosci:19635,66 zt

IX.
Sktadniki mienia ruchomego o wartosci powyzej 10 000 ztotych (w przypadku pojazdow mechanicznych
nalezy podac marks, model i rok produkcji): samochod Peugeot 308, rok prod. 2007 (wspotwtasciciel z
zona. ), samochod Nissan Juke , rok prod. 2014 ( wspotwtasciciel z corkg), samochod Opel Mokka, rok
prod. 2017 ( wspotwtasciciel z zona.).
X.

Zobowia.zania pieni^zne o wartosci powyzej 10 000 ztotych, w tym zaciggnitjte kredyty i pozyczki oraz
warunki, na jakich zostaty udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokosci):
Kredyt na samochod marki OPEL MOKKA, 75000,- zt, Getin Noble Bank, na 8 lat.

Powyzsze oswiadczenie sktadam swiadomy(a), iz na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie
nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnosci.

(miejscowosc, data)

1
2

3

(podpis)

Niewtasciwe skreslic.
Nie dotyczy dziatalnosci wytworczej w rolnictwie w zakresie produkcji roslinnej i zwierze.cej, w formie
i zakresie gospodarstwa rodzinnego.
Nie dotyczy rad nadzorczych spoldzielni mieszkaniowych.

