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UWAGA:
Osoba skladajaca o6wiadczenie obowi qzaoa lest do zgodnego z prawd4, starannego i zupelnego wypelnienia
kazdej z rubryk.

2. Jeieli poszrzeg6he rubryki nie zrajduj4 w konkretnym prz)?adku zastosowania, nalezy wpisai ,,nie dotycry"
3. Osoba skladajqca o6wiadczenie obowiqzanajest okeSlid przynalezno6C poszczeg6lnych skladnik6w

majqtkowych, dochod6w i zobowi4zarl do majqtku odrgbnego i majqtku objgtego mal2etiskq wsp6lnosci4
maj4tkow4.

4. O6wiadczenie maj4tkow€ dotycry maj4tku w kraju i za granic4.
5. OSwiadczenie maj4tkowe obejmuje r6wniez wierzltelnosci pieniQzne.
6. W cz46ci A odwiadczenia zawarte sq informacje jawne, w czg6ci B zaS informacje niejawne dotycz4ce adresu

zamieszkania skladaj4cego oswiadczenie oraz rniejsca poloienia nieruchomoSci.

czE,sc A

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

urodzony(a) 08 CZERWCA 1973 R. w PARCZEWIE

ZESP6T, PLACOWEK SZKOLNYCH W PRZEWI,OCE. DYREKTOR
(miejsce zatrudnieni4 stanowisko lub funkcja)

po zapomaniu sig z przepisami ustawy z dnia 2l sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dzialalnoSci

gospodarczej przez osoby pelni4ce funkcje publiczne (Dz.U.z20l7 r. poz. 1393) oraz ustawy z dnia 8

marca 1990 r. o samorz4dzie gminnym (Dz. U.z20l7 r. poz. iE75), zgodnie zart.24h tej ustawy

o6wiadczam, 2e posiadam wchodz4ce w sklad mal2eriskiej wsp6lno6ci majqtkowej lub stanowi4ce m6j

maj4tek odrgbny:

I. Zasoby pienigtne:
- irodki pienig2ne zgromadzone w walucie polskiej: ROR - 3018,60 PLN

Srodki pienigZne zgromadzone w walucie obcej : 100,00 EURO . .
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papiery wartosciowe: ...... NIE DOTYCZY
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_)

na kwotg
II.

Dom o powierzchni: 183 m2, o warto3ci: 250.000,- PLN tytul prawny: MAIZENSKA
wsPolNosc MAJ.ATKOWA - WT"ASNOSC
Mieszkanie o powierzchni: ... m2, o wartosci: .. . tytul prawny: NIE DOTYCZY
Gospodarstwo rolne: rodzaj gospodarstwa: NIFI, DOTYCZY, powierzchnia:
o wartoSci rodzaj zabudowy: ...........

Z tego tltulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysoko5ci: ..
4. Inne nieruchomo6ci: powierzohnia: DZIALKA 7 67 m2 - MALZENSKA WSPOLNOSC

MAJ.{TKOWA- WLASNOSC
o wartoSci: 20.000,- PLN
tytul prawny: WLASNOS6

III.
Posiadam udzialy w sp6lkach handlowych - naleZy podai liczbg i emitenta udzial

t1'tul prawny:

NIE DOTYCZY

Z tego ty'tulu osi4gnqlem(glam) w roku ubiegtym doch6d w wysokoSci
........ NIE DOTYCZY

Posiadam akcje w spolkach handlowych - nalezy poda6 liczbg i emitenta akcji
NIE DOTYCZY

Z tego t).tulu osi4gn4lem(gtam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci
v.
Nabytem(am) (nabyl m6j mat2onek, z wyl4czeniem mienia przynaleznego do jego mai4tku
odrgbnego) od Skarbu Panstw4 innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorz4du
terytorialnego, ich zwiqzk6w komunalnej osoby prawnej lub zwiqzku mefiopolitalnego
nastgpujqce mienie, kt6re podlegalo zbyciu w drodze przetargu - nalezy podac opis mienia i datg
nabycia, od kogo: .........

NIE DOTYCZY

udzialy te stanorviq pakiet wigkszy niZ 10% udzial6w *, sp6lce:

IV.

akcje te stanowiq pakiet wigkszy nii lOo/o akcji w spolce:
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vI.
1. Prowadzg dzialalnoS6 gospodarczqt2l (nalezy poda6 tbrmg prawn4 i przedmiot dzialalno5ci): ... . . ....

NIE DOTYCZY

- osobiscie

- wsp6lnie z innymi osobami

Z tego tytulu osiagn4lem(Qlam) w roku ubiegtym pzych6d i doch6d w wysokoSci

2. Zxz4dzam dziaialno6ci4 gospodarcz4 lub jestem przedstawicielem, pelnomocnikiem takiej

dzialalnoSci (naleZy poda6 formg prawn4 i przedmiot dzialalno(ci):

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

wsp6lnie z innymi osobami

vII.
1. W sp6lkach handlowych (nazwa, siedziba spolki): . . . NIE DOTYCZY

- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy)

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy)

Ztegotl'tutuosiqgnqlem(glam)wrokuubieglymdoch6dwwysokoSci:......".......

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

- jestem czlonkiem zarz4du (od kiedy)

- jestem czlonkiem rady nadzorczeit3l 1od kiedy;

* jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy)

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

3. W fundacjach prowadz4cych dzialalno66 gospodarczq: . . . NIE DOTYCZY

J

Z tego tytulu osi4gnqlem(glam) w roku ubiegtym doch6d w wysoko6ci:

- jestem czlo*iem zuzqdu (od kiedy):... ..



- jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy): ... ..........

- jestem czlonkiem rady radzorczej (od kiedy)

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy)

Z tego tynrlu osi4gn4iem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci

VIII. Inne dochody osiqgane z qtulu zatrudnienia lub innej dzialalno6ci zarobkowej lub zajgt, z
podaniem kwot uzyskiwanych z ka2dego lytulu:
ZE STOSUNKU PRACY - 53 490,56 PLN brutto
DZIALALNOSC WYKONYWANA OSOBISCIE _ IO88,OO PLN bruttO

INNE ZRODI-A - Swiadczenie z ZFSS- 565.66 PLN brutto

IX. Skladniki mienia ruchomego o wartoSci powyzej 10 000 zlotych (w pr4zpadku pojazd6w

mechanicmych nale\ podat markg, model i rok produkcji):

PEUGEOT 307SW, 2006 r.

X. Zobowiqzania pienig2ne o wartoSci powyzej 10 000 zlotych, w tym zaci4gnigte kedyty i
po?yczki oraz warunki, najakich zostaiy udzielone (wobec kogo, w zwiqzku zjakim zdarzeniem, w

jakiej wysoko6ci): KREDYT HIPOTECZNY w ING Bank Stqsti - tOa 666,37 PLN - NA
BUDOWEDOMU
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Informacja niejawna

(Art, 24 j ust. 6 ustawy z dnio I mqrca 1990 n o samorzqdzie gminnym)

za
podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnoSci.

PARCZEW, 3 lsierpnia 2018 r.
(miejscowo66, data) (podpis)

[ | Niewla{ciwe skre3liC.

[2] Nie dotyczy dziatalno5ci wywdrczej w rolnictwie w zakresie produkcji ro(linnej i zwierzqcej, w formie i
zakesie gospoda$twa rodzinnego.
[3] Nie dotyczy rad nadzorczych sp6ldzielni mieszkaniowych.
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