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OSWIADCZENIE MAJAJKOWE
wojta, zaste.pcy wojta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy,

osoby zarz^dzajqcej i cztonka organu zarzqdzajaxego gminnjj osoba. prawna. oraz osoby wydajqcej
decyzje administracyjne w imieniu wojta1

.Krasnik , dnia 06.05.2020 r.

Uwaga:
1. Osoba skladajqca oswiadczenie obowiqzana jest do zgodnego z prawdg, starannego i zupetnego wypelnienia

kazdej z rubryk.
2. Jezeli poszczegolne rubryki nie zruijd ujq w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy wpisac "niedotvczv".
3. Osoba skladajqca oswiadczenie obowi^zana jest okreslic przynaleznosc poszczegolnych skfadnikbw

maja.tkowych, dochodow i zobowiqzan do maja.tku odre.bnego i majgtku obĵ tego matzehskq wspolnoscig
majqtkowq.

4. Oswiadczenie majqtkowe dotyczy maja.tku w kraju i za granicq.
5. Oswiadczenie majqtkowe obejmuje rowniez wierzytelnosci pieni^zne.
6. W cze.sci A oswiadczenia zawarte 53 informacje jawne, w cze.sci B zas informacje niejawne dotycza.ce adresu

zamieszkania sktadaja.cego oswiadczenie oraz miejsca potozenia nieruchomosci.

Ja, nizej podpisany(a), .Waldemar , Jan 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 dziatalnosci
gospodarczej przez osoby petniqce funkcje publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1393} oraz ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), zgodnie z art. 24h tej ustawy
oswiadczam, ze posiadam wchodza.ce w sktad matzeriskiej wspolnosci maja.tkowej lub stanowia.ce moj
maja.tekodr^bny:

I.
Zasoby pieni^zne:

- srodki pieniqzne zgromadzone w walucie polskiej: 25.000,00 zt - matzeriska wspolnota majatkowa

- srodki pieni^zne zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy

- papiery wartosciowe: nie dotyczy

na



II.
1. Dom o powierzchni: H domu o pow.120. m2, o wartosci: 200 000,- tytut prawny: akt notarialny,

matzeriska wspolnota majqtkovJa
2. Mieszkanie o powierzchni: nie dotyczy m2, o wartosci: tytut prawny:

3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: nie dotyczy , powierzchnia:
o wartosci:
rodzaj zabudowy:
tytut prawny:
Z tego tytutu osia_gna.tem(e_tam) w roku ubiegtym przychod i dochod w wysokosci:

4. Inne nieruchomosci:
powierzchnia: 1/2 dziatki o powierzchni 3,75 ara.

o wartosci: 40 000,-zt

tytut prawny: matzeriska wspolnota majqtkowa

III.
Posiadam udziaty w spotkach handlowych - nalezy podac liczbe, i emitenta udziatow:

Nie dotyczy

udziaty te stanowiq pakiet wie_kszy niz 10% udziatow w spotce:

Z tego tytutu osi3gna_fem(e.tam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci:

IV.
Posiadam akcje w spotkach handlowych - nalezy podac liczb^ i emitenta akcji:

Nie dotyczy

akcje te stanowia. pakiet wie_kszy niz 10% akcji w spotce:

Z tego tytutu osi3gna_tem(e_tam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci:

V.
Nabytem(am) (nabyt moj matzonek, z wyta.czeniern mienia przynaleznego do jego maja_tku odre_bnego)
od Skarbu Pahstwa, innej pahstwowej osoby prawnej, jednostek samorza.du terytorialnego, ich
zwigzkow, komunalnej osoby prawnej iub zwiqzku metropolitalnego naste_pujqce mienie, ktore podlegato
zbyciu w drodze przetargu - nalezy podac opis mienia i date, nabycia, od kogo:

Nie dotyczy

VI.
1. Prowadze, dziatalnosc gospodarcza.2 (nalezy podac form^ prawna. i przedmiot dziatalnosci):

Nie dotyczy



-osobiscie

-wspolnie z innymi osobami ?.

Z tego tytutu osia_gnatemtetam) w roku ubiegtym przychod i dochod w wysokosci:

2. Zarzadzam dziatalnosciq gospodarczq lub jestem przedstawicielem, petnomocnikiem takiej dziatalnosci
(nalezy podac forme, prawna_ i przedmiot dziatalnosci): nie dotyczy

-osobiscie

- wspolnie z innymi osobami

Z tego tytutu osia_gnajem(e_fam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci:

VII.
1. W spotkach handlowych (nazwa, siedziba spotki): nie dotyczy

-jestem cztonkiem zarza_du (od kiedy):

-jestem cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

-jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytutu osiajjnqtemfejam) w roku ubiegtym dochdd w wysokosci:

2. Wspotdzielniach:
Nie dotyczy

-jestem cztonkiem zarzqdu (od kiedy):

-jestem cztonkiem rady nadzorczej3 (od kiedy):

-jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytutu osia_gna,tem(e_tam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci:

3. W fundacjach prowadzqcych dziafalnosc gospodarcza.:
Nie dotyczy

-jestem cztonkiem zarzqdu (od kiedy):

-jestem cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy):...

-jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):



Z tego tytutu osiqgn3tem(e_tam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci:

VIII.
Inne dochody osiajjane z tytutu zatrudnienia lub innej dziatalnosci zarobkowej lub zaj$c, z podaniem
kwot uzyskiwanych z kazdego tytufu: 1) wynagrodzenie za okres od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. z
tytutu zatrudnienia w Publicznej Szkole Podstawowej w Rudniku Drugim w wysokosci: 80079,55, zt,
2) wynagrodzenie z tytutu dziatalnosci wykonywanej osobiscie-umowa zlecenie z LKS Perta Rudnik- za
okres od 01.03.2019r. do 10.11.20l9r. w wysokosci: 9504,00- zt.
3) wynagrodzenie roczne, ZespotSzkot nr 1 wZakrzowku w wysokosci:1186,87

IX.
Sktadniki mienia ruchomego o wartosci powyzej 10 000 ztotych (w przypadku pojazdow mechanicznych
nalezy podac mark$, model i rok produkcji): samochod Peugeot 308, rok prod. 2007 - wartosc: 12000,-
zt,, samochod Opel Mokka X , rok prod. 2017 - wartosc: 60000,- zt.

X.

Zobowiqzania pienie.zne o wartosci powyzej 10 000 ztotych, w tym zacia.gnie.te kredyty i pozyczki oraz
warunki, na jakich zostaty udzielone (wobec kogo, wzwiqzku z jakim zdarzeniem, wjakiej wysokosci):

.Kredyt na samochod OPEL MOKKA X , Getin Bank, 70000,00 zt., 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) (podpis)

1 Niewtasciwe skreslic.
2 Nie dotyczy dziatalnosci wytworczej w rolnictwie w zakresie produkcji roslinnej i zwierze_cej, w formie

i zakresie gospodarstwa rodzinnego.
3 Nie dotyczy rad nadzorczych spotdzielni mieszkaniowych.


