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OSWIADCZENIE MAJATKOWE

— '»-_.-»__ _, _^ .̂ .̂  _J^ _

wojta, zastepcy wojta. sekretarza gminy. skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy,
osoby zarza.dzaJ3cej i cztonka organu zarza,dzajacego gminna. osoba, prawna,

oraz osoby wydajqcej decyzje administracyjne w imieniu w6jta1

Ostrowek. dnia 26.04.20l8r.
(miejscowosc)

Uwaga:
1. Osoba sktadajqca oswiadczenie obowiazana jest do zgodnego z prawda,, starannego i zupelnego wypetnienia

kazdejz rubryk.
2. Jezeli poszczegolne rubryki nie znajduja, w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy wpisac ..niedotyczv".
3. Osoba sktadajaca oswiadczenie obowiqzana jest okreslic przynaleznosc poszczegolnych sMadnikow maja,t-

kowych, dochodow i zobowiazari do maj^tku odrebnego i maj^tku objetego matzehska. wspolnosciq ma-
ja,tkowa,-

4. Oswiadczenie maja.tkowe dotyczy majqtku w kraju i za granica..
5. Oswiadczenie maja.tkowe obejmuje rowniez wierzytelnosci pieniezne.
6. W czesci A oswiadczenia zawarte 53 informacje jawne, w czesci B zas informacje niejawne dotyczqce adresu

zamieszkania sktadajqcego oswiadczenie oraz miejsca potozenia nieruchomosci.

CZ^SC A

Ja, nizej podpisany(a) Andrzej Jazdzyk

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe} urodzony(a) urodzony(a) 06.07.1969r. w Wieluniu
Szkota Podstawowa w Ostrbwku

dyrektor
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dziatalnofeci go-
spodarczej przez osoby peinia.ce funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz 679, z 1998 r Nr 113, poz. 71 5 i Nr 162, poz
1126, z 1999 r. Nr49, poz. 483, z 2000 r Nr 26, poz 306 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr214, poz. 1806) oraz ustawy z
dnia 8 marca 1990 r. o samorz^dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153. poz. 1271 i Nr 214, poz 1806). zgodnie z art. 24h tej ustawy oswiadczam, ze
posiadam wchodza.ce w skladjriaJzehskiei wspolnosci majqtkowej lub stanowia.ee moj majatek odr^bny:

I.

Zasoby pieni^zne: — srodki pieniezne zgromadzone w walucie polskiej:

12 056,69 zt wspotwtasnosc matzeriska

— srodki pieniezne zgromadzone w walucie obcej: 360,43 CHF wspotwtasnosc matzenska

— papiery wartosciowe nie posiadam

na kwote: nie dotyczy
II.

1- Dom o powierzchni: 175,97 m2, o wartoSci: 418000 PLN tytul prawny: wspotwtasnosc z zona.

2. Mieszkanie o powierzchni: nie posiadam, o wartoSci: nie dotyczy tytut prawny: nie dotyczy

3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: rodzinne - produkcja roslinna powierzcnnia: 4,56 ha, o wartosci: 35 000 PLN

rodzaj zabudowy: budynki gospodarcze, stodota

tytut prawny: wspotwtasnosc z zona.

Z tego tytutu osia.gn t̂em(e4am) w roku ubieglym przych6d i dochod w wysoko^ci: P: 3 500,00 zt. D: 1 000,00 zt

4. Inne nieruchomosci:

powierzchnia: a. 0,28 ha lasu

b. dom o powierzchni 110,00 rrf

o wartosci: a. 4 900 PLN

b. 160 000 PLN

tytut prawny: a. wtasnosc meza

b wspotwtasnosc z zona,



III.
Posiadam udziaty w spotkach handlowych -nalezy podac liczbe^ i emitenta udzia!6w:

nie posiadam

udziaty te stanowig pakiet wi§kszy niz 10% udziatow wspotce: nie dotyczy

Z tego tytutu osi^gnaterrXetam) w roku ubiegtym doch6d w wysokosci: nie osia.gna.tem

rv.
Posiadam akcje w spotkach handlowych - nalezy podat liczbe i emitenta akcji:

nie posiadam

akcje te stanowiq pakiet wiekszy niz 10% akcji w spotce: nie dotyczy

Z tego tytutu osia.gnajem(§tam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci: nie osia.gna.tem .

V.

Nabytem(am) {nabyt m6j matzonek, z wytqczeniem mienia przynaleznego do jego maja.tku odrebnego) od Skarbu
Pahstwa, innej pahstwowej osoby prawnej, jednostek samorza.du terytorialnego, ich zwi^zkow lub od komunalnej
osoby prawnej lub zwia.zku metropolitarnego nastepujqce mienie, ktore podlegato zbyciu w drodze przetargu -
nalezy podac opis mienia i date nabycia, od kogo: nie nabylismy

VI

1. Prowadze dziatalnoSC gospodarcza;2 (nalezy podac forme prawna^ i przedmiot dziatalnosci):

nie prowadze

- osobiscie nie prowadze

- wsp6lnie z innymi osobami nie prowadze

Z tego tytutu osia.gna.temfetam) w roku ubiegtym przych6d i dochod w wysokosci: nie osia.gna.tem

2. Zarzqdzam dziatalno&ciq gospodarcza, lub jestem przedstawicielem. petnomocnikiem takiej dziatalnosci (nalezy

podac forme prawna, i przedmiot dziatalnosci): nie zarzqdzam

- osobiscie nie jestem
- wspblnie z innymi osobami nie jestem

Z tego tytutu osia^gnaterrXeiam) w roku ubiegtym przychod i dochod w wysokosci: nie osia.gnatem

VII.

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

jestem cztonkiem zarzqdu (od kiedy): nie jestem

- jestem cztonkiem rady nadzorczej {od kiedy): nie jestem

jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie jestem

Z tego tytutu osia.gnatem(etem) w roku ubiegtym dochbd w wysokosci: nie osia.gna.tem.

2 W spotdzielniach: nie jestem

jestem cztonkiem zarza,du (od kiedy): nie jestem

jestem cztonkiem rady nadzorczej3 {od kiedy) nie jestem

- jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie jestem
Z tego tytutu osia.gna,tem(etem) w roku ubiegtym dochod w wysokosci: nie osia.gna.tem.



3 W fundacjach prowadz^cych dziatalnosc gospodarczaj nie jestem

jestem cztonkiem zarz^du {od kiedy): nie jestem

jestem czlonkiem rady nadzorczej {od kiedy): nie jestem

jestem czionkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie jestem
Z tego tytutu osiqgn^em(^am) w roku ubiegtym dochbd w wysokosci: nie osia.gna.tem.

VIII.

Inne dochody osia,gane z tytutu zatrudnienia lub innej dziatalnosci zarobkowej tub zajec, z podaniem kwot

uzyskiwanych z kazdego tytutu:

83 376,89 zJ - z tyt. umowy o prace; 5 801,60 zt - z tyt. umowy o dzieto; zgodnie z zeznaniem podatkowym za 2017r.

IX

Sktadniki mienia ruchomego o wartosci powyzej 10 000 ztotych (w przypadku pojazdow mechanicznych nalezy

podac mark^, model i rok produkcji):

samochod osobowy marki Toyota Avensis kombi 1998,00 cm3, 2009r.

X.

Zobowi^zania pieniezne o wartosci powyzej 10 000 ztotych, w tym zaciqgniete kredyty i pozyczki oraz warunki, na

jakich zostaty udzielone (wobec kogo. w zwia.zku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokosci):

Kredyt budowlano-hipoteczny na finansowanie inwestycji budowlanej - domu jednorodzinnego - 88 051,61 CHF

{314 097,70 PLN) Nordea Bank Polska S.A. - okres kredytowania 335 miesiecy, oprocentowanie 2,044 %, na dz.

31.12.2017r. pozostato do sptaty 73428.33 CHF (261 933,53 PLN) - przeliczniki uwzglednione z dn. 29.12.2017r.



^

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

< 7
(miejscowosc, data) (poopisjf

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

rodzinnego.
3 Nie dotyczy rad nadzorczych spotdzielni mieszkaniowych.


