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KoREKTA oo oSwreoczENrA MAJATKoweGo zro2or.rEGo wEDtuG srANU NA ozrrt( gr.rz.zozr R.

oSwnoczrttE MAJATKowE
w6jta, zastepcy w6Jta, sekretarza gmlny, skarbnika gminy, kierownika iednostki orranizacvlnei rminv.

osoby rarzqdzajqcej i czlonka ortanu zarzqdzajqcego gminnq osobq prawnq oraz osoby wydaiqcei
decyzie administraryjne w lmieniu w6jtar

Parzymiechy, dnia 09.11.2022 r

Uwaga:
1. Osoba skladajqca ofwiadczenie obowiqzana jest do zgodnego z prawd6 starannego I zupelnego wypelnienia
kaidej z rubryk.
2. Jeieli poszczeg6lne rubrykl nle znajduJq w konkretnym przypadku zastosowania, naleiy wpisaC !!gg!g[gy].
3. Osoba skladajqca oiwiadczenie obowiqzana lest okreflit przynaleino56 poszczeg6lnych skladnik6w
majqtkowych, dochod6w izobowiqzatl do majqtku odrqbnego i majqtku objqtego maliefskq wsp6lno5ciq
majqtkowq.
4. Ofwiadczenie majqtkowe dotyczy majqtku w kraiu i za granicq.
5. OSwiadczenie majqtkowe obeimuje r6wniei wierzytelno5ci pieniqine.
6. W czq5ci A oSwiadczenia zawarte sq informacie jawne, w czq5ci B za5 informacje niejawne dotyczqce adresu
zamieszkania skladajqcego oSwiadczenie oraz miejsca poloienia nieruchomo5ci.

czEsc A

Ja, niiejpodpisany(a), Jolanta Maria Wgzik z domu Mostowa

(lmlona i n6zwl5ko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) 15.04. 1967 r. w Czqstochowie
Zespill Szkolno - Przedszkolny w Parzymiechach, dyrektor

(micjsce zatrudni.nia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu siq z przepisami ustawy z dnia 2L sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dzialalno6ci

gospodarczej przez osoby pelniqce funkcje publiczne (Dz. U. z 2OL7 r. po2.1393) oraz ustawy z dnia

8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym (Dz. U. z 2OL7 r. po2.1875), zgodnie z art.24h tej ustawy

oiwiadczam, ie posiadam wchodzqce w sktad maliefiskiej wsp6lno(ci majqtkowej lub stanowiqce m6j

majqtek odrqbny:

!.

Zasoby pieniqine:

- Srodki pieniq2ne zgromadzone w walucie polskiej: 66466,00 zl
malzeriska w spdlnoi1 maj qtkowa....

- 6rodki pieniqine zgromadzone w walucie obcej: 129 €

malhe ris ka w s p 6 I n o i t m aj qt kow a.............

- papiery warto6ciowe: nie dotyczy

na kwotg: nie dotyczy

jtrn



[.
1. Dom o powierzchni 160 m2, o warto6ci. i,80 000,00 zl tytul prawny: malzeriska wspdlnoit majqtkowa

2. Mieszkanie o powierzchn i:54,6 m2, o warto6ci: 320000,00 zl tytul prawny: mahertska wspillnoit majqtkowa

3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: rolne z dzialkq pod dom p.IL 1, powierzchnia: 4,94 ha

o warto6ci: 150 000,00 zl

rodzaj zabudovty: budynki gospodarcze

tytul prawny: malheriska wspdlnoit majqtkowa

Z tego tytulu osiqgnqlam w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokoSci: doplaty bezpoirednie z ARiMR -
4667,82 zl (przych6d = dochdd).........

4. lnne nieruchomo5ci:

powierzchnia: l. budynek mieszlalny z czgiciq handlowq i pomieszczenie gospodarcze - 230 m2 posadowiony na

dzialce budowl.8,2l ar
o wartosci: 220 000,00 zl
tytul prawny: malieriska wsp6lnoSt majqtkowa

2.nieruchomoSd rolna - sady, powierzchnio: 0,1150 ho

wartos6: 720.000,00 zl

tytul prawny: maliehslro wsp6lnoit majqtkowa

il.
Posiadam udziaty w sp6lkach handlowych - naleiy poda6 liczbq i emitenta udzial6w:
nie dotyczy

udziaty te stanowiE pakiet wiqkszy ni| L0% udzial6w w sp6lce

tv.
Posiadam akcje w sp6lkach handlowych - naleiy poda6 liczbq i emitenta akcji:

nie dotyczy

akcje te stanowie pakiet wiqkszy ni|t0% akcjiw sp6lce:

z tego tytulu osiqgnqlam w roku ubiegtym doch6d w wysoko5ci:

V.

Nabylem(am) (nabyl m6j malionek, z wylqczeniem mienia przynaleinego do jego majqtku odrqbnego)

od Skarbu Pafistwa, innej pafstwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu terytorialnego, ich

zwiqzk6w, komunalnej osoby prawnej lub zwiqzku metropolitalnego nastqpujqce mienie, kt6re podlegalo

zbyciu w drodze przetargu - naleiy podad opis mienia i datq nabycia, od kogo: nie dotyczy

( iAc^

Z tego tytulu osiqgnqlam w roku ubiegtym doch6d w wysokoSci:



VI.
1. Prowadzg dzialalnoSc gospodarczq2 (naleZy poda6 formg prawnq i przedmiot dzialalno5ci): nie dotyczy

- wsp6lnie z innymi osobami

z til; iyi;i; o'iqg;?r; *.k; ;bi;;r;;;ile; i ;;;ilJ * *v'"r"s.;,

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

(nale2y podad formg prawnq i przedmiot dzialalno5ci): nie dotyczy

- wsp6lnie z innymi osobami

Z tego tytulu osiqgnglam w roku ubieglym doch6d w wysokosci:

vil.
1. W sp6lkach handlowych (nazwa, siedziba sp6lki): nie dotyczy ...

- jestem czlonkiem zazqdu (od kiedy):

- j;.i;;.;i;;il;;;d 
";;;;;;;;j i; k;;Jyi,

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

z i;; ili;i, "'iig.iir, * i"r, ,u"giy;;ilil;*v'"r"sli,
2. W spoldzielniach: nie dotyczy

- j"ri", ".i".ri", ,mior'i"a xl"ovl, ....... .......................... ..

- jestem czlonkiem rady nadzorczel3 1od t<iedy;

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytulu osiqgnqlam w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: ...

3 w i;il;;j;"h ;;;;;=;;t;h ;'i;i;i."se g";p" a^i",a, ,i, i"iJy
- jestem czlonkiem zazqdu (od kiedy):

- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

- j;'i;; ;;i;;il, k;i;ji ;;*;ti,;j ("d ilyi,

Z tego tytulu osiqgnglam w roku ubieglym doch6d w wysokoSci

ta.n



vltl.
lnne dochody osiqgane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalno6ci zarobkowej lub zajq6, z podaniem
kwot uzyskiwanych z kazdego lylulu: Moje dochody ze stosunku pracy w wysokoici I l9 I 39,09 zl.

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

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

x.
Zobowiqzania pieniq2ne o wartoSci powy2ej 10 000 zlotych, w tym zaciqgniqte kredyty i po2yczki oraz
warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z jakim zdazeniem, w jakiej wysokoSci):

+c



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

+
t^\r#cl- f,{ !Parzymiechy, 09.11. 2022 r,

(miejscowo66, data) (podpis)

' NiewlaSciwe skre6li6.

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

' Nie dotyczy rad nadzorczych sp6ldzielni mieszkaniowych.
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