Or ~1~~S{,WI'Y
~g tJlt .M 1;'1-

,

Q J0

OSWIADCZENIE MAJJ\TKOWE

1J

(

czlonka zarzl:}du powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki
organizacyjnej powiatu, osoby zarzl:}dzajl:}cej i czlonka organu zarzl:}dzajl:}cego powiatowl:) osoba
prawnl:} oraz osoby wydajl:}cej decyzje administracyjne
w imieniu starosty'

Olesno dnia 28 kwietnia 2017r.
Uwaga:
1. Osoba skladajllca
oswiadczenie
obowillzana
jest
do zgodnego z prawdll, starannego i zupelnego
wypelnienia kazdej z rubryk.
2. Jezeli poszczegolne rubryki nie znajdujll w konkretnym
przypadku
zastosowania,
nalezy wpisac "nie
dotyczy" .
3. Osoba skladajllca
oswiadczenie
obowillzana
jest okreslic przynale:inosc
poszczegolnych
skladnikow
majlJtkowych, dochodow i zobowillzan do majlJtku odr~bnego i majlltku obj~tego wspolnoscill majlltkowll.
4. Oswiadczenie 0 stanie majlJtkowym dotyczy majlJtku w kraju i za granicll.
5. Oswiadczenie 0 stanie majlltkowym obejmuje rowniez wierzytelnosci pieni~zne.
6. W cz~sci A oswiadczenia zawarte sll informacje jawne, w cz~sci B zas informacje niejawne dotyczllce adresu
zamieszkania skladajllcego oswiadczenie oraz miejsce polozenia nieruchomosci.

CZF;SC

A
Ja, nizej podpisany(a),

Janusz Pawel Wojczyszyn
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a)

20 grudnia 1964r .. w Gorzowie Slqskim

Urzqd Miejski w Olesnie Wydzial Edukacji - kierownik
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)
po zapoznaniu si€(z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 ograniczeniu prowadzenia dzialalnosci gospodarczej
przez osoby pe1ni'lce funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz. 679, z 1998 r. Nr 113, poz. 715 i Nr 162, poz. 1126, z
1999 r. Nr 49, poz. 483, z 2000 r. Nr 26, poz. 306, oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz. 1806) oraz ustawy z
dnia 5 czerwca 1998 r. 0 samorz'ldzie powiatowym (Dz. U. z 200 I r. Nr 142, poz. 1592 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806), zgodnie z art. 25c tej
ustawy oswiadczam, ze posiadam wchodz'lce w sklad malzeilskiej wsp61nosci maj'ltkowej lub stanowi'lce m6j maj'ltek
odr€(bny:
I.
Zasoby pieni€(zue:
srodki pieni€(zne zgromadzone w walucie polskiej: nie dotyczy

.,

: : :

:

srodkt plenI€(Znezgromadzone

papiery wartosciowe:

w walucle obceJ:

:.:..:
..
:..
:.::
5000 Euro

;1-/7" OA.-te

/' ~4r~':f

/1

'/C;;;C-

nie dotyczy

na kwot€(:

.

n.
Dom

0

powierzchni:

I. tytul prawny:
2.
3.

140 m2,

0

wartosci:

600000 zl

wsp6lwlasnosc

Mieszkanie 0 powierzchni:
Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa:

nie dotyczy , 0 wartosci:

tytul prawny: .
, powierzchn ia:

.

o wartosci:

.

rodzaj zabudowy:

.

tytul pcawny'

~
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4.

Z tego tyturu osi,!gn,!lem(ylam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokosci:
Inne nieruchomosci:
powierzchnia: nieruchomosc niezabudowana 0 pow. 0030 ha (trzydziesci

.

metrow

kwadratowych)
o wartosci:

1000 zl

tytul prawny:

wspolwlasnosc

HI.
Posiadam udzialy w sp61kach handlowych - nalezy podae liczby i emitenta udzia16w:

nie dotyczy

udzialy te stanowi,! pakiet wiykszy niz 10% udzia16w w sp6ke:

.

Z tego tytulu osi,!gn,!lem(ylam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci:

.

IV.
Posiadam akcje w sp61kach handlowych - nalezy podae liczby i emitenta akcji:

nie dotyczy

akcje te stanowi,! pakiet wiykszy niz 10% akcji w sp6ke:

.

Z tego tytulu osi,!gn,!lem(ylam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci:

.

V.
Nabylem(am) (nabyl m6j malzonek, z wyl,!czeniem mienia przynaleznego do jego maj'!tku odrybnego) od Skarbu
Paitstwa, innej paitstwowej osoby prawnej, jednostek samorz,!du terytorialnego, ich zwi,!zk6w lub od komunalnej osoby
prawnej nastypuj,!ce mienie, kt6re podlegalo zbyciu w drodze przetargu - nalezy podae opis mienia i daty nabycia, od
kogo:

W 2010r. nabylem dzialk-r budowlan~ (pow. 8,02 arow)
Miejski w Olesnie

0

wartosci 85 000 zl- przetarg Urz~d

VI.
I.

Prowadzy dzialalnose gospodarcz,!2 (nalezy podae formy prawn,! i przedmiot dzialalnosci):

-

nie dotyczy

osobiscie

.

wsp61nie z innymi osobami

.

Z tego tytulu osi,!gn,!lem(ylam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokosci:

2.

Zarz,!dzam dzialalnosci,! gospodarcz,! lub jestem przedstawicielem,
podae formy prawn,! i przedmiot dzialalnosci):

nie dotyczy

pemomocnikiem

#g

takiej dzialalnosci (nalezy

/
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I

-

osobisc ie

.

wsp61nie z innym i osobami

.

Z tego tytutu osillgnlltem(ytam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci:
VII.
I. W sp6tkach handlowych (nazwa, siedziba sp6tki):

.

Die dotyczy

-

jestem cztonkiem zarzlldu (od kiedy):

.

-

jestem cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

.

-

jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

.

Z tego tytutu osillgnlltem(ytam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci:
2.

W sp6tdzielniach:

.

Die dotyczy

-

jestem cztonkiem zarzlldu (od kiedy):

.

-

jestem cztonkiem rady nadzorczel

.

-

jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

(od kiedy):

.

Z tego tyturu osillgnlltem(ytam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci:
3.

W fundacjach prowadzllcych dziatalnosc gospodarczll:

.

Die dotyczy

-

jestem cztonkiem zarzlldu (od kiedy):

.

-

jestem cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

.

-

jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

.

Z tego tytutu osillgnlltem(ytam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci:
VIII.
Inne dochody osillgane z tyturu
uzyskiwanych z kazdego tytutu:

Doch6d ze stosuDku pracy

zatrudnienia

lub

mnej

dziatalnosci

.

zarobkowej

lub zajyc, z podaniem kwot

85220,30 zl
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Dzialalnosc wykonywana osobiscie ,

0

kt6rej mowa wart. 13 ustawy ( w tym umowa

0

dzielo i

3563,18 zl

zlecenia)
Inne zr6dla ( swiadczenie socjalne)

546,96 zl

Ryczalt za pelnienie funkcji radnego / czlonka zarz~du -

18960 zl

Ryczalt za pelnienie funkcji spolecznego kuratora s~dowego - 4975,03 zl

170000 zl

Doch6d ze sprzedaZy mieszkania

IX.
Skladniki mienia ruchomego 0 wartosci powyzej 10000 zlotych (w przypadku pojazd6w mechanicznych
marky, model i rok produkcji):

nalezy poda6

Volkswagen Pass at 1.6 - 1999r.
X.
Zobowi'lzania pieniyzne

0

wartosci powyzej 10 000 zl, w tym zaci'lgniyte kredyty i pozyczki oraz warunki, na

jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwi'lzku zjakim zdarzeniem, w jakiej wysokosci):

1) Kredyt hipoteczny na budow~ domu w BSK /Olesno
Data zawarcia umowy : 26-05-2011.

Kwota udzielonego

kr~z.~
:

330 000,00 zl

Kwota kapitalu pozostala do splaty na dzien 31 grudnia 201~~':~{26
228,91 zl

2) Karta kredytowa CITI Bank - limit 15 000 zl

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

,~·(t.qt.:..(.q~1~

.

(miejscowosc, data)

Niewlasciwe skresli6.
Nie dotyczy dzialalnosci wytw6rczej w rolnictwie w zakresie produkcji roslinnej i zwierzycej, w formie i zakresie
gospodarstwa rodzinnego.
3 Nie dotyczy rad nadzorczych sp61dzielni mieszkaniowych
1

2
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