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UWAGA:
l. Osoba skladaj4ca oSwiadczenie

kaZdej z rubryk.

\'- I
L"-_ ' r

{bowi4zana jest do zgodnego zprawdq, starannego i zupelnego wypelnienia

2. Jeheli poszczeg6lne rubryki nie znajduj4 w konkretnym przypadku zastosowania, naleiry wpisai ,,nie dotyczy"
3. Osoba skladaj4ca oSwiadczenie obowi4zana jest okreSlii przlmale2noS6 poszczeg6lnych skladnik6w

maj4tkowych, dochod6w i zobowiqzafi do maj4tku odrgbnego i majqtku objgtego malzerisk4 wsp6lnoSci4
maj4tkow4.

4. OSwiadczenie maj4tkowe dotyczy maj4tku w kraju i za granicq.
5. OSwiadczenie maj4tkowe obejmuje r6wnie2 wierzytelnoSci pienigme.
6. W czgSci A oSwiadczeniazawarte sq informacje jawne, w czgSci B zaS informacje niejawne dotyczqce adresu

zamieszkania skladajqcego oSwiadczenie oraz miejsca polo2enia nieruchomoSci.

czrysc L

Ja, nizej podpisany(a), IWONA ROJEWSKA Z D. DEBSKA
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) 08 CZERWCA 1973 R. w PARCZEWIE

ZESPOL PLACOWEK SZKOLNYCH W PRZEWI,OCE - DYREKTOR
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapornniu sig z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dzialalno6ci

gospodarczej przez osoby pelni4ce funkcje publiczne (Dz. U. Nr 1 06, poz. 679, z 1998 r. Nr I 13, poz. 7 15 i

Nrl62,poz.1126,z1999r.Nr49,poz.483,z2000r.Nr26, poz.306oraz22002r.Nrll3,poz.984iNr
2l4,poz.l806) oraz ustawy zdnia 8 marca 1990 r. o samorz4dzie gminnym (Dz. U. 22001r. Nr 142, poz.

l59l orazz2002 r. Nr 23, po2.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, po2.984, Nr 153, poz.1271i Nr 214, poz.

1806), zgodnie z art.24h tej ustawy oSwiadczam, 2e posiadam wchodz4ce w sklad malZeriskiej wsp6lnoSci

maj4tkowej lub stanowi4ce m6j maj4tek odrgbny:

I. Zasoby pienigZne:
Srodki pienigZne zgromadzone w walucie polskiej: ROR - 1.842,55 PLN

Srodki pienigZne zgromadzone w walucie obcej: NIE DOTYCZY
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papiery wartoSciowe: ... ... NIE DOTYCZY .

na kwotg
II.
l. Dom o powierzchni: 183 m2, o wartoSci: 250.000,- PLN tytul prawny: MAI-ZENSKA

wsPolNosc uar4rKowA - wr.AsNosc
2. Mieszkanie o powierzchni: ... m2,o wartoSci: ... tytul prawny: NIE DOTYCZY
3. Gospodarstwo rolne: rodzaj gospodarstwa: NIE DOTYCZY, powierzchnia: ...

tytul prawny:

Ztego tytufu osiqgnqlem(Elam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokoSci: ........
4. Inne nieruchomo5ci: powierzchnia:DZIALKA767 m2 - MALZENSKA WSPOLNOSC

MAJ.{TKOWA - WLASNOSC

o wartoSci: 20.000,- PLN

tytul prawny: Wtr ASNOSC
IIr.
Posiadam ludzialy w sp6lkach handlowych - nale?y podad liczbg i emitenta udzial6w: .....

udzialy te stanowi4 pakiet wigkszy niz l0%o udzial6w w sp6lce

Z tego tytulu osiEgn4lem(Elam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: . . . . .

. NIE DOTYCZY

rv.
Posiadam akcje w sp6lkach handlowych - nale?y podai liczbg i emitenta akcji:

NIE DOTYCZY

akcje te stanowi4 pakiet wigkszy niz 10oh akcji w sp6lce: .

Z tego tytulu osi4gn4lem(Elam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: ... .

v.
Nabytem(am) (nabyl m6j malZonek, z wylqczeniem mienia przynalehnego do jego majqtku
odrgbnego) od Skarbu Pafstwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorz4du

terytorialnego, ich zwiqzk6w lub od komunalnej osoby prawnej nastgpuj4ce mienie, kt6re

::*:::': ::l::: 
- 

t?ffi#T&? : :i::1 ::i:: ::. ",,'*: : ::': :*i:li ti ltl

2

o wartoSci: ... rodzaj zabudowy:

NIE DOTYCZY .



vr.
1. Prowadzg dzialalnoSd gospodarcz4l2l 1nalef poda6 formg prawn? i przedmiot dzialalnoSci): .

... NIE DOTYCZY

osobiScie ......
wsp6lnie z innymi osobami .

Ztego tytulu osi4gn4lem(Elam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokoSci:

2. Zarzqdzarn dzialalnoSciq gospodarczq,lubjestem przedstawicielem, pelnomocnikiem takiej
dzialalnoSci (naleLry poda6 formg prawn4 i przedmiot dzialalno6ci):

osobiScie. . NIE DOTYCZY

wsp6lnie z innymi osobami .

Ztego tytulu osi4gn4lem(gtam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci

VII.
1. W sp6lkach handlolvych (nazwa, siedziba sp6tki): ... NIE DOTYCZY

jestem czlonkiem zarz4dt (od kiedy):.

jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):.

jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy)

Ztego tytulu osiqgn4lem(Elam) w roku ubieglym doch6d w wysoko6ci

2. W sp6ldzielniach: ...... NIE DOTYCZY

jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy):

jestem czlonkiem rady nadzorczejt3) (od kiedy): .

jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy)

Ztego t1'tulu osi4gn4lem(Etam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci:

3. W fundacjach prowadz4cych dzialalnoS6 gospodarcz4: ... NIE DOTYCZY
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jestem czlonkiem zarz4du (od kiedy):

jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy)

jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Ztego tytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci:

VI[. Inne dochody osi4gane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnoSci zarobkowej lub zajg(,, z
podaniem kwot uzyskiwanych zkahdego tytulu:
ZE STOSI-INKU PRACY - 76.108,22 PLN brutto
INNE Zxoof1.- Swiadczenie z ZFSS- 1.555,15,- PLN brutto

IX. Skladniki mienia ruchomego o wartoSci powy2ej 10 000 zlotych(w przypadku pojazd6w

mechanicmych naleZy poda6 markg, model i rok produkcji): ..

PEUGEOT 3O7SW,2006 R.

X. Zobowi1zaniapienig2ne o wartoSci powyzej 10 000 zlotych, w tym zaciqgnigte kredyty i
poLyczki oraz warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w rwi1zkuzjakimzdarzeniem,w
jakiej wysoko5ci): KREDYT HIPOTECZNY - 116.545,05 PLN - NA BUDOWQ DOMU
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> Informacja niejawna

(Art. 24 j ust. 6 ustawy z dnia I mqrco 1990 r. o samorzqdzie gminnyn )

PARCZEW 2) 0, /,u//
(miejscowoS6, data) (podpis)

[ ] NiewlaSciwe skreSlid.

[2] Nie dotyczy dzialalnoSci wytw6rczej w rolnictwie w zakresie produkcji roSlinnej i z:vtierzgcej, w formie i
zalaesie gospodarstwa rodzinnego.

[3 ] N ie doty czy rad nadzor czych sp6ldzielni mieszkaniowych.
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