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PARCZEW .lrr) *'t/i
(miejscowosd) (dnia)

Lr
UWAGA:

l. Osoba skladajqca o6wiadczenie obowiqzanajest do zgodnego z prawdq starannego i zupehego wypelnienia
ka2dej z rubryk.

2. lezeli Wszczegdlne rubryki nie majdujq w konketnym prz)?adku zastosowani4 nale2y wpisac ,,nie dotyczy".
3. Osoba skladajqca oSwiadczenie obowiqzanajest okeSliC prrynale2noSd poszczeg6lnych skladnik6w

majqtkowych, dochod6w i zobowiqzari do maj4tku odrgbnego i majqtku objgtego mat2erisk4 wsp6lnoSci4
maj4tkow4.

4. Oswiadczenie majqtkowe dotyczy majqtku w kraju i za granic4.
5. OSwiadczenie maj4tkoweobejmujer6wnie2wierzytelnoSci pienig2ne.
6. W cz96ci A oSwiadczenia zawarte sq informacje jawne, w czgSci B za6 informacje niejawne doryczqce adresu

zamieszkania skladaj4cego o3wiadczenie oraz miejsca polozenia nieruchomo6ci.

cz4sc A

Ia,niinj 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 PRZEWLOCE - DYREKTOR
(miejsce zatrudnienia" stanowisko lub funkcja)

po zapomaniu sig z przepisami ustawy z dnia2l sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dzialalno6ci

gospodarczej przez osoby pelni4ce funkcje publicme (Dz. U.z2017 r. poz. 1393) oraz ustawy z dnia 8

marca 1990 r. o samorz4dzie gminnym (Dz. U.22017 r. poz.lE75), zgodnie zart.24h tej ustawy

oSwiadczam, 2e posiadam wchodz4ce w sklad mal2etiskiej wsp6lno6ci majqtkowej lub stanowiqce m6j

maj4tek odrgbny:

I. Zasoby pienigtne:
- Srodki pienigine zgromadzone w walucie polskiej: ROR - 2.336,10 PLN

Srodki pienig2ne zgromadzone w walucie obcej: NIE DOTYCZY
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papiery wartosciowe: ...... NIE DOTYCZY

na kwotg
u.
1. Dom o powierzchni: 183 m2, o wartoSci: 250.000,- PLN tytul prawny: MALZENSKA

WSP6LNOSC MAJ,{TKOWA - WLASNOSC
2. Mieszkanie o powierzchni: ... m2, o warto6ci: ... tytul prawny: NIE DOTYCZY
3. Gospodarstwo rolne: rodzaj gospodarstwa: NIE DOTYCZY, powierzchnia

o warto6ci: roCzaj zabudowy: ..................
Qrtul prawny:

Z tego tltulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokodci

4. Inne nieruchomodci: powierzchnia: DZIAtr-KA 767 m2 - MAI-ZENSKA WSPOLNOSC
MAJ.ATKOWA - WT.ASNOSC

o warto6ci: 20.000,- PLN

tltul Fawny: WI-ASNOSC
IfI.
Posiadam udzialy w sp6lkach handlowych - naleZy podai liczbg i emitenta udz

NIE DOTYCZY

Z tego tyhrtu osiegn+lem(Elam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: .............
NIE DOTYCZY

IV.
Posiadam akcje w spolkach handlowych - nale2y poda6 liczbg i emitenta akcji

NIE DOTYCZY

akcje te stanowiq pakiet wigkszy ni2 l0% akcji w sp6lce:

NIE DOTYCZY

$

udzialy te stanowiq pakiet wigkszy niz 10% udzial6w w spolce:

Ztegotytufuosi4gnqlem(glam)wrokuubieglymdoch6dwwysokoSci:.............
V.
Nabylem(am) (nabyl m6j mal2onek, z wyl4czeniem mienia przynale2nego do jego maj4tku

odrEbnego) od Skarbu Panstwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu

terytorialnego, ich zwi4zk6w komunalnej osoby prawnej lub zwiqzku metropolitalnego
nastgpujqce mienie, kt6re podlegalo zbyciu w drodze przetargu - naleiy podac opis mienia i datg

nabyci4 od kogo: .........



VI.
1 . Prowadzg dzialalnoSi gospodar cz4l2\ (nale4 poda6 formg prawn4 i przedmiot dzialalno6ci): ... ......

NIE DOTYCZY

- osobiScie

- wsp6lnie z innymi osobami

Z tego tytulu osiqgn4lem(Qlam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokoSci

2. Tarzedzan dzialalnoSci4 gospodarcz4 lub jestem przedstawicielem, pelnomocnikiem takiej
dzialalnoSci (nalezy podad formg prawn4 i przedmiot dzialalno6ci):

- osobiScie......... NIE DOTYCZY

wsp6lnie z innymi osobami

Z tego t)4utu osiQgn4lem(Qlam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci

VII.
I . W spolkach handlowych (nazwa, siedziba spolki): ... NIE DOTYCZY

- jestem czlonkiem zarz4du (od kiedy)

- jestem czlonkiem rady na&orczej iod tieay.l

jestem czlonj<iem komisji rewizyjnej (od kiedy)

Z tego t1tufu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci

2. W spoldzielniach: ...... NIE DOTYCZY

- jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy)

- jestem czlonkiem rady nadzorczejt3l (od kiedy)

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy)

Z tego t1tufu osi4gn4lem(elam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci
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3. W fundacjach prowadzqcych dzialalno36 gospodarcz4: ... NIE DOTYCZY

- jestem czlonkiem zarz4du (od kiedy)

- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy)

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy)

VIII. Inne dochody osiqgane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnoici zarobkowej lub zaj96, z
podaniem kwot uzyskiwanych z kazdego tynrtu:
ZE STOSUNKU PRACY - 80.403,52 PLN brutto (w tym nagroda jubileuszowa za20lat pracy)

DZIAI-ALNOSE WYKONYWANA OSOBISCIE _ 2.928,. PLN bruttO

INNE ZRODI-A - Swiadczenie z ZFSS- 802,66 PLN brutto

IX. Skladniki mienia ruchomego o wartodci powy2ej l0 000 zlotych (w przypadku pojazd6w

mechanicmych nale2y poda6 markg, model i rok produkcji): ......,.....
PEUGEOT 307SW,2006 r

X. ZobowiSzania pienig2ne o warto6ci powy2ej 10 000 zlotych, w tym zaci4gnigte krcdyty i

Wzyc*i oftrz warunki, m jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwi4zku z jakim zdarzeniem, w
jakiej wysokosci): KREDYT HIPOTECZNY w ING Bank Shski - 112.089,20 PLN - NA
BUDOWEDOMU

+

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



Informacja niejawna

(Art. 24 j ust. 6 uslawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym)

PARCZEW .r'1"21 utft'/
(miejscowosd, data)

I I Niewladciwe skreSliC.

l2l Nie dotyczy dzialalno6ci q4w6rczej w rolnictwie w zakesie produkcji ro6linnej i
zakresie gospodarstwa rodzinnego.

[3] Nie dotyczy rad na&orczych sp6ldzielni mieszkaniowych.
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zwierzqcej, w formie i
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