
Urzad ( '

OSWIADCZENIE MAJ^TKOWE

wojta, zast^pcy wojta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki
organizacyjnej gminy, osoby zarzadzaj^cej i cztonka organu /ur/;j<l/a j ; jr i -<F ( (

2m in 113 osobtj prawn*; oraz osoby wydajqcej decyzje administracyjne w imieniu
wojta m

Wieluh 27.04.2018 r.
(miejscowoSc) (dnia)

UWAGA:
1. Osoba sktadajaca oSwiadczenie obowiazana jest do zgodnego z prawda, starannego i zupetnego wypetnienia

kazdej z rubryk.
2. Jezeli poszczeg61ne rubryki nie znajduja w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy wpisad ,,nie

dotyczy".
3. Osoba skladajaca oswiadczenie obowiazana jest okre£li£ przynalezno^t poszczeg61nych sktadnikdw

majatkowych, dochod6w i zobowiazari do majatku odrebnego i majatku obj?tego matzenskg wsp6lno$cia
majatkowa.

4. OSwiadczenie majatkowe dotyczy majatku w kraju i za granic^.
5. Oswiadczenie majatkowe obejmuje r6wniez wierzytelno^ci pieniezne.
6. W czesci A o;>wiadczenia zawarte 53 informacje jawne, w czeSci B za£ informacje niejawne dotyczace adresu

zamieszkania sktadajacego oswiadczenie oraz miejsca polozenia nieruchomo^ci.

CZ^SC A

Ja, nizej podpisany(a), Jolanta Wroblewska Winiarska
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) 23.04.1962 r. w Trzebnicy
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

Szkota Podstawowa w Okalewie - dyrektor

po zapoznaniu si? z przeplsami ustawy zdnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dzialalnosci
gospodarczej przez osoby petniace funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106. poz. 679, z 1998 r. Nr 113, poz. 715 i
Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr49, poz. 483, z2000 r. Nr 26, poz. 306 oraz z 2002 r. Nr 1 13, poz. 984 iNr
214, poz. 1 806) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591 oraz z 2002 r. Nr23, poz. 220,Nr62, poz. 558, Nr 1 13, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i N r 214, poz.
1 806), zgodnie z art. 24h tej ustawy oswiadczam, ze posiadam wchodzace w sktad malzeriskiej wspolnosci
majatkowej lub stanowi^ce moj majatek odrebny:

I. Zasoby pieniezne:
srodki pieniezne zgromadzone w walucie polskiej: 387,13 zl
srodki pieniezne zgromadzone w walucie obcej: nie posiadam
papiery wartosciowe: nie posiadam na kwote:



II.
1 . Dom o powierzchni: 90 m2. o \\ariosci: 150 000.00 lytul prawny :mat2;enska

wspoiwtasnosc majatkowa
2. Mies/kanie o powier/ .ehni: 64 m2. o wartosei: 180 000.00 ty tu t prawny: mal/ciiska

\vsp6Kvlasnosc majatkowa
3. dospodarstwo rolnc; rod/.aj gospodarstwa: rolne , powierzchnia: 3.79 ha +

o wartosci: 33 000.00 rod/aj /abudowy - obora
7. tego tytulu osiagnalcm(elam) \ roku ubieglym pr/ychod i dochod w wysokosci:
Pr/vchod 2861.50/1
Dochod 1000.00 / i

tylul prawny: mat/chska wspolwlasnosc maji^tkowa
4. Innc nieruehomosci: nie posiadam

I I I .
Posiadam udziaty w spolkach l iandlo\\ \ch - nalc/.y podac lie/be i einitcnia ud/iato\\ nic
posiadam

ud/ialy ic slanowia. pakict \vickszy niz 10% udzialow w spotce: nic dot>:c/A
/ tcgo tylutu osiagnatem(clam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci: nie dotyc/y

IV.
Posiadam akcjc w spolkach handlowych - nalc/.y podac lie/be i cmitenla akcji: nic posiadam
akcje tc slanowii} pakiel wicks/> nix 10% akcji w spolcc: nic dotyc/.y
7. tego tylulu osit}gnalcm(^lam) v\u ubieglym dochod w wysokosci: nic tiotyc/,y

V.
Nabylcm(am) (nabyl moj mal/onek. / wytae/cnicm mienia pr/ynalcznego do jego majatku
odrv'bnego)
od Skarbu Pahstwa. inncj paiistwowcj osoby prawncj. jednoslck samorzi^du terytorialncgo, ich
/\via/ko\v. komunalnej osob\j lub z\via/ku metropolitalnego nastepujijce inienie. ktorc
podlegalo
/byciu w drod/c pr/etargu - nule/.y podac opis mienia i dat? nabycia, od kogo: nie nabylismy.



VI.
1. Prowad/e d/ialalnosc gospodarcz^(2] (nale/\c forme pra \ \n<f i pr«dmiot dziatalnosci):
osobiscie
nic prouiid/c d/ialalnosci

vvspolnic / innymi osobami nic dotyczy
/ logo lylulu osi^gn^lem(^lam) w roku ubiegtym pr/ychod i dochod w wysokosci: nic dotyc/.y
2. /.arzad/.am d/iulalnoscia gospodarc/a lub jesiem przedstawicielem, pelnomocnikicm takicj
d/ialalnosei (nalezy podae forme prawmj i przedmiot dziatalnoSci):

osobiscie - nic /ar/:i)d/.am
wspolnie /. innymi osobami nic dotyc/y

/ lego lylutu osu}gn4lem(elam) w roku ubieglym dochod w wysokosci: nic dotyc/y

VII.
1. W spolkaeh handlowych (na/\va. sied/iba spolki): nic jcstcm
jeslem c/.lonkiem /arz^du (od kiedy):

jestcm czlonkicm rady nad/orc/cj (od kied>) : nic jcstcm
jestcm czlonkicm komisji rewi/yjnej (od kiedy): nic jestcm

/ lego lylulu osiagnatcm(i;lam) w roku ubicgtym dochod w wysokosci: nic dotyc/y
2. W spdldzielniach: nic jestem
jcstem c/lonkiem zar/adu (od kiedy): nie jcstcm

jesiem c/.lonkiem rady nadzorczej' (od kiedy): nie jcstcm
jeslem c/Ionkicm komisji rcwi/.yjncj (od kiedy): nic jestcm
/. lego lylulu osiagru}lem(clam) w roku ubieglym dochod w wysokosci: nic dotyczy

3. W t'undacjach prowad/acych dxialalnose gospodarcza: nic jestem
jesiem e/lonkiem /ar/adu (od kied>): nic jcstem

jesiem e/.lonkiem rady i\ad/ore/,ej (od kiedy): nie jcstem
jesiem e/lonkiem komisji r e \ \ i / \ j n e j (od k i c d \ ) : nie jcstcm

/ lego ty lu lu osiagnatem(etam) vv roku ubieglym dochod w wysokosci: nic dotyc/.y
V I I I , Inne dochody osiagane /. ty tu tu zatrudnienia lub innej dziatalnosci /.arobkowej lub zajcc, /.
podaniem kwol u/yskiwanych /. kazdcgo lylutu:
/ tytutu zatrudnienia
73 227>M /I

d/ialalnosc \vykony\ \ana osobiseie 2240 A
/e spr/edazy d/ialki 3^1)00.00 /.I
\\ Skladniki mienia rucliomego o \\ariosei powy/.cj 10 000 /.lotych (v, przypadku pojazdow
mechanicznych ntile/y podac marks-'., model i rok produkcji): nie pusiadam



IX. Skiadniki mienia ruchomego o wartosci powyzej 10 000 /totych (\ przvpadku pojazdow
mechanic/ inch iKikv> podae markv'- model i rok p r o d u k c j i ) : nic posiadum

X. /obovvia/.ania picnic/nc o wartosci powy/.ej 10 000 /lolych. w tym zacia.gni$te kredyty i
po/ \c/ki ora/ \ \a runki . na j a k i c h /oslal\c (\vobec kogo, \u z jakim zdarzeniem. \

jakiej wysokosci): krcdyt hipolcczny udziclony w PKO w wysokosci:
37 030 CHI-' na kupno gospodarstwa rolnego.

krcdyt rozto/,ono na 360 rat.
splacono 120 rat. pozostak) do sptaty 240 rat
Na d/icn 3 1 grudnia 20) 7 r po/ostalo 25956,43 CH1;.
ro\\no\\ariose w PI .N 108262 na d/icii 3 1 grudnia 2017r

oprocentowanic na d/.icn 31 grudnia \ \ \nos i lo 0.988 %



Powyzsze oswiadczenie skladam swiadomy(a), iz na
podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawiema wolnosci.

Wielun, 27.04.2018 r.
(miejscowo£6, data) (pod pis)

1H Niewlasciwe skreSH6.
(2( Nie dotyczy dziatalnosci wytwbrczej w rolnictwie w zakresie produkcji roslinnej i
zakresie gospodarstwa rodzinnego.
[3| Nie dotyczy rad nadzorczych sp61dzielni mieszkaniowych.

zwierz^cej, w formie i


