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Parzymiechy, dnia 27 .04.2022 r.

Uwaga:
1. Osoba skladajqca o6wiadczenie obowiqzana jest do zgodnego z prawdq, starannego izupelnego

wypelnienia
kaidej z rubryk.
2. Je2eli poszczeg6lne rubryki nie znajdujq w konkretnym pzypadku zastosowania, nale2y wpisa6 !Q

dotvczv".
3. Osoba skladajqca o6wiadczenie obowiqzana jest okre5li6 przynale2no66 poszczeg6lnych skladnik6w
majqtkowych, dochod6w i zobowiqzafi do maJqtku odrgbnego i majqtku obiqtego mal2e6skq wsp6lno6ciq
majqtkowq.
4. O6wiadczenie majqtkowe dotyczy majqtku w kraju i za granicq.
5. O6wiadczenie majqtkowe obejmuJe r6wnie2 wiezytelno5ci pieniq2ne.
6. W czqSci A o6wiadczenia zawarte sq informacje jawne, w czg5ci B za6 informacje nleJawne dotyczqce

adresu
zamieszkania skladaJqcego o6wiadczenie oraz mieJsca polo2enia nieruchomo5ci.

czEsc A
Ja, nizejpodpisany(a), Jolanta Maria Wgzik z domu Mostowa

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) 16.04. 1967 r. w Czgstochowie
Zesp6l Szkolno - Przedszkolny w Parzymiechach, dyrektor

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu sig z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dzialalnoSci
gospodarczejpzez osoby pelniqce funkcje publiczne (Dz. U. 22017 r. poz. 1393)oraz ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym (Dz. U. 22017 r. poz. 1875), zgodnie zarl.24h tej ustawy
oSwiadczam, 2e posiadam wchodzqce w sktad mat2eriskiej wsp6lnoSci majqtkowej lub stanowiqce m6j
majqtek odrqbny:

t.

Zasoby pienig2ne:

- Srodki pienigZne zgromadzone w walucie polskiej: 66466,00 zl
malieris ka ws p6ln oit maj qt kow a....

- Srodki pieniqzne zgromadzone w walucie obcq: t 29 €
malie fis la wsphlnoit maj qt kowa...

- papiery wartoSciowe: nie dotyczy

na kwotg: nie dotyczy
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It.
1 . Dom o powierzchni: 160 m2, o warto6ci: t 80 000,00 zt tytul prawny: mal*ehsla wsp6lnoit majqtkowa

2. Mieszkanie o powiezchni:54,6m2, o wartoSci: 320000,00 zl lylul prawny: mal2eriskawspillnoit majqtkowa

3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: rolne z dzialkq pod dom p.ll.l, powierzchnia 4,94 ha

o wartoSci: 150 000,00 zl ................
rodzaj zabudowy: budynki gospodarcze

tytut prawny'. malzenska wsp6lnoSt majqtkowa

Z tego tytulu osiqgnglam w roku ubiegtym przych6d i doch6d w wysokoSci: doplaty bezpoirednie z ARiMR

- 4667,82 zl (przychdd: doch6d)...........

4. lnne nieruchomoSci:
powierzchnia: l. budynek mieszkalny z czgiciq handlowq i pomieszczenie gospodarcze - 230 m2 posadowiony na

dzialce budowl. Sa 2l m2

o warto6ci: 220 000,00 zl ................
tytul prawny'. mabertska wsp6lnoic majqtkowa

2.nieruchomoS6 rolna - sady, powiezchnia: 0,1150 ha
wartoS6: 1 20.000,00 zl ................
tytul prawny: mal1efiska wspdlnoic majqtkowa

il.
Posiadam udzialy w sp6lkach handlowych - nalezy poda6 liczbg i emitenta udzial6w:
nie dotyczy

udzialy te stanowiq pakiet wigkszy ni210o/o udziat6w w sp6lce:

Z tego tytulu osiqgnqlam w roku ubieglym doch6d w wysokoSci

tv.
Posiadam akcje w sp6lkach handlowych - nale2y podad liczbg i emitenta akcji:
nie dotyczy

akcje te stanowiq pakiet wigkszy ni2 10o/o akcji w sp6lce:

Z tego tytulu osiqgnelam w roku ubieglym doch6d w wysoko6ci

V.
Nabylem(am) (nabyl m6j malzonek, zwylqczeniem mienia przynale2nego do jego majqtku odrQbnego)
od Skarbu Pa6stwa, innej pa6stwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu terytorialnego, ich

zwiqzk6w, komunalnej osoby prawnej lub zwiqzku metropolitalnego nast?pujqce mienie, kt6re podlegalo
zbyciu w drodze przetargu - nale2y poda6 opis mienia i datq nabycia, od kogo: nie dotyczy
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VI
1. Prowadzg dziatalno66 gospodarczq2 (naleZy poda6 formg prawnq i przedmiot dzialalnoSci): nie dotyczy

- wsp6lnie z innymi osobami

z t;;; iyiril ".iij.err; .k; ;bi;;il; p;y;il i ;;;ffi * *v'"r,"s.i, .

2. Zarzqdzam dzialalnoSciq gospodarczq lub jestem pzedstawicielem, pelnomocnikiem takiej dzialalnoSci

(nale2y podac formq prawnq i przedmiot dzialalno6ci): nie dotyczy

Z tego tytulu osiqgnglam w roku ubieglym dochod w wysokoSci: ...........,.....

vil.
1. W sp6lkach handlowych (nazwa, siedziba sp6tki): nie dotyczy ..

- jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy):

- j;.i;. ..i;;il; il ."0i"'.i"j i;; ki;Jti,

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

z i;s; iti;il ".iig"irr, 
* i"r, ,ui"gty; ;ilil ; *v'o[os.i

2. W sp6ldzielniach: nie dotyczy

- j;;i;; ;,i;;il, ;;;ad, i"a ki"d;i,

- jestem czlonkiem rady nadzorczel3 1od kiedy):

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytulu osiqgnglam w roku ubieglym dochod w wysokoSci: ...

3 w i;;;;;j;;h ;il;;;;t;h ;;i;i;i."se g".p" a^i".a,,i 
" 
i"fi )y

- jestem czlonkiem zazqdu (od kiedy):

- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

- E'i;; ";i".ii", r",i;ji il;ti;;l i"J ri"ovi'

Z tego tytulu osiqgnglam w roku ubieglym doch6d w wysokoSci:
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vlll.
lnne dochody osiqgane z tytutu zatrudnienia lub innej dzialalnoScizarobkowej lub zajgc, z podaniem
kwot uzyskiwanych z ka2dego tytulu: Moje dochody ze stosunku pracy w wysokoici I 19 139,09 zl.

za okres od 1.01 .2021 r. - 31.12.2021 r. .................

tx.
Skladniki mienia ruchomego o warto5ci powy2ej 10 000 zlotych (w pzypadku pojazd6w mechanicznych
nale2y poda6 markg, model i rok produkcji): nie dotyczy

x.
Zobowiqzania pienigzne o wartoSci powy2ej 10 000 zlotych, w tym zaciqgnigte kredyty i po2yczki oraz
warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z jakim zdazeniem, w jakiej wysoko6ci):

Cs



Powy2sze oSwiadczenie skladam Swiadomy(a), i2 na podstawie art. 233 S 1 Kodeksu karnego za podanie nieprawdy
lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnoSci.

Parzymiechy, 27.04. 2022 r
(miejscowo56, data) 'bw*ils2(podpis)

1 NiewlaSciwe skreSliC.

' Nie dotyczy dzialalnoSci wytw6rczej w rolnictwie w zakresie produkcji ro6linnej i zwierzqcej, w formie
i zakresie gospodarstwa rodzinnego.

' Nie dotyczy rad nadzorczych sp6ldzielni mieszkaniowych.


