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f)FawBtt eFaZ eseby wydajtteej dee~TzjeadmiBistFaeyjBe w imieBiu staFestyl
Olesno, dnia 29 kwietnia 2020 r.
Uwaga:
1. Osoba skladaj~ca oswiadczenie
obowi~zana
jest
do zgodnego z prawd~, starannego i zupelnego
wypelnienia kazdej z rubryk.
2. Jezeli poszczeg61ne rubryki nie znajduj~ w konkretnym
przypadku
zastosowania,
nalezy wpisac "nie
dotyczy" .
3. Osoba skladaj~ca
oswiadczenie
obowi~zana
jest okreslic przynaleznosc
poszczeg61nych
skladnik6w
maj~tkowych, dochod6w i zobowi~zan do maj~tku odr~bnego i maj~tku obj~tego wsp6lnosci~ maj~tkow~.
4. Oswiadczenie 0 stanie maj~tkowym dotyczy maj~tku w kraju i za granic~.
5. Oswiadczenie 0 stanie maj~tkowym obejmuje r6wniez wierzytelnosci pieni~zne.
6. W cz~sci A oswiadczenia zawarte s~ informacje jawne, w cz~sci B zas informacje niejawne dotycz~ce adresu
zamieszkania skladaj~cego oswiadczenie oraz miejsce polozenia nieruchomosci.
CZF;SC A
Ja, nizej podpisany(a), Janusz Pawel Wojczyszyn
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

20 grudnia 1964r. w Gorzowie Sl~skim
Urz~d Miejski w Olesnie Sekretarz Gminy
urodzony(a)

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu sit( z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 ograniczeniu prowadzenia
dzialalnosci
gospodarczej
przez osoby pelni,!ce funkcje publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1393) oraz ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. 0 samorz,!dzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868), zgodnie z art. 25c tej ustawy
oswiadczam,
ze posiadam
wchodz,!ce w sklad malzenskiej
wsp6lnosci
maj,!tkowej
lub stanowi,!ce m6j
maj'!tek odrt(bny:

I.
Zasoby pieniyzne:
srodki pieniyzne zgromadzone w walucie polskiej:

srodki pieniyzne zgromadzone w walucie obcej:

papiery wartosciowe:

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

..............................................

na kwoty:

.

11.
1.

Dom

2.

Mieszkanie

3.

Gospodarstwo roIne:
rodzaj gospodarstwa:

0

powierzchni:
0

140 m2,

powierzchni

0

wartosci:

600 000 zl tytul prawny: wsp61wlasnosc malZenska

nie dotyczy . m2,

0

wartosci:

tytul prawny:

nie dotyczy
, powierzchnia:

o wartosc i:

4.

.
.

rodzaj zabudowy:

.

tytul prawny:

.

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

.

powierzchnia: nieruchomosc niezabudowana 0 pow. 00,30 ha ( trzydziesci metrow
kwadratowych)
o wartosci:
1000 zl
tytul prawny: wspolwlasnosc malZenska
- dzialka budowlana (pow. 8,02 arow) na ktorej znajduje si~ nieruchomosc wykazana w
p. 11. 1 wartosc 85 000 zl, tytul prawny wspolwlasnosc malZenska
Ill.
Posiadam udzialy w sp6lkach handlowych - nalezy podac liczby i emitenta udzial6w:

nie dotyczy

udzialy te stanowi<! pakiet wiykszy niz 10% udzial6w w sp6ke:

.

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

.

IV.
Posiadam akcje w sp61kach handlowych - nalezy podac 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
Pailstwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorz<!du terytorialnego, ich zwi<!zk6w lub od komunalnej osoby
prawnej nastypuj<!ce mienie, kt6re podlegalo zbyciu w drodze przetargu - nalezy podac opis mienia i daty nabycia, od
kogo:

W 2010 r. nabylem dzialk~ budowlan~
Urz~d miejski w Olesnie

( pow. 8,02 arow)

0

wartosci 85000

VI.
1. Prowadzy dzialalnosc gospodarcz<!2 (nalezy podac formy prawn<! i przedmiot dzialalnosci):

zl - przetarg

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,
podac form~ prawn~ i przedmiot dzialalnosci):

nie dotyczy

pemomocnikiem

takiej dzialalnosci (nale.ZyZy

v.~

~/
,
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-

osobiscie

.

-

wsp6lnie z innymi osobami

.

Z tego tytulu osiqgnqlem(t(lam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci:

.

VII.
1.

W sp61kach handlowych (nazwa, siedziba sp61ki):

Die dotyczy.

-

jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy):

.

-

jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

.

-

jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

.

Z tego tytulu osiqgnqlem(t(lam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci:
2.

W sp61dzielniach:

Die dotyczy

-

jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy):

.

-

jestem czlonkiem rady nadzorczej3 (od kiedy):

.

-

jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

.

Z tego tytulu osiqgnqlem(t(lam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci:
3.

.

W fundacjach prowadzqcych dzialalnosc gospodarczq:

.

Die dotyczy

-

jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy):

.

-

jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

.

-

jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

.

Z tego tytulu osiqgnqlem(t(lam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci:

.
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VIII.
Inne dochody osi,!gane z tytulu
uzyskiwanych z kazdego tytulu:

zatrudnienia

lub

innej

dzialalnosci

zarobkowej

doch6d ze stosunku pracy ryczalt za pelnienie funkcji radnego/czlonka zarz~du ryczalt za pelnienie funkcji spolecznego kuratora s~dowego -

lub zajyc, z podaniem kwot

124 009,25 zl
18 980,00 zl
2543,38 zl

IX.
Skladniki mienia ruchomego 0 wartosci powyzej 10 000 zlotych (w przypadku pojazd6w mechanicznych
marky, model i rok produkcji):

nalezy podac

i

Ford Focus - 2017r.
X.
Zobowi,!zania pieniyzne 0 wartoSci powyzej 10 000 zl, w tym zaci,!gniyte kredyty i p0Zyczki oraz warunki, na jakich
zostaly udzielone (wobec kogo, w zwi,!zku zjakim zdarzeniem, w jakiej wysokoSci):

1.

2.

Kredyt hipoteczny na budow~ domu w BSK/Olesno
Data zawarcia umowy - 26.05.2011r. Kwota ud~ielonego kredytu : 330 000,00 zl
Kwota kapitalu pozostala do splaty na dzien 31 grudnia 2019r. :
93 063,35 zl
Karta kredytowa CITI Bank -zadluzenie na dzien 31 grudnia 2019r. -41 521 zl

Powyzsze oswiadczenie skladam swiadomy(a), iz na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie

·e rawdy lub

zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnosci.
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(miejscowosc, data)
Niewlasciwe skreslic.
Nie dotyczy dzialalnosci wytw6rczej w rolnictwie w zakresie produkcji roslinnej
gospodarstwa rodzumego.
3 Nie dotyczy rad nadzorczych sp6ldzielni mieszkaniowych
I

2
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