
Ja, niej podpisany(a), Jerzy Wierzbicki,
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) 14.06.1961 r. w Mirtsku Mazowieckim

Dyrektor Zespotu Szk6t Szkota Podstawowa i Gimnazjum im. ks. A. Tyszki w Janowie
(miejsce zatmdnienia, stanowisko lub funk^a)

po zapoznaniu si^ z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dziaialno*ci go-
spodarczej przez osoby petnigce 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 8 marca 1990 r. o samorzgdzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806), zgodnie z art. 24h tej ustawy
oSwiadczam, Ze posiadam wchodzgce w sktad matzertskiej wspdlnoSci majgtkowej lub stanowigce m6j majatek
odr^bny:

I.

Zasoby pieni^^ne:

—^rodki pieni^Zne gromadzone w walucie polskiej: 60 000 zt

—Srodki pieni^Zne gromadzone w walucie obcej: 5150 funtdw (GBP)

—papiery wartoSciowe: nie posiadam
na kwot^:

II.

1.Dom o powierzchni: 80 m2, o wartoSci: 200 000 zi tytut prawny: wsp6Masno*t matteriska

2.Mieszkanie o powietzchni: nie posiadam m2, o warto*ci: nie dotyczy tytut prawny: nie dotyczy

3.Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: nie posiadam, powierzchnia: nie dotyczy

o wartoSci: nie dotyczy

rodzaj zabudowy: nie dotyczy

tytut prawny: nie dotyczy

Z tego tytutu osiqgngtem(^tam) w roku ubiegtym przychdd i dochOd w wysoko*ci: nie dotyczy

4.Inne nieruchomo*ci:

0^WIADCZENIE MAJATKOWE

wdjta, zast^pcy wbjta, sekretarza gminy, skarfonika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy,
osoby zarzgdzajgcej i cztonka organu zarzgdzajgcego gminng osobg prawng

oraz osoby wydajgcej decyzje administracyjne w imieniu wbjta'

Minsk Mazowiecki, dnia 26.04.2017 r. r.
(miejscowoSd)

Uwaga:

1.Osoba sktadajgca oSwiadczenie obowigzana jest do zgodnego z prawdg, starannego i zupetnego wypetnle-
nia kaZde] z rubryk.

2.JeZell poszczeg6lne nibiykl nle znajdujg w konkretnym przypadku zastosowania, naley wplsab ..nle dotv-
at

3.Osoba skladajgca oSwiadczenie obowigzana jest okreSItt przynaleZnoSb poszczegblnych sktadnlk6w majgt-
kowych, dochodbw i zobowigzah do majgtku odrgbnego i majgtku objgtego maiZertskg wspblnoScig ma-
jgtkowg.

4.OSwiadczenie majgtkowe dotyczy majgtku w kraju I za granlcg.

5.oewiadczenie maj^tkowe obejmuje ^^wniet wierzytelnoSci pleni^ne.

6.W cz^ici A o*wiadczenia zawarte sg informacje Jawne, w cz?4cl B za* Infbimacje niejawne dotyczgce adre-
su zamieszkania skladajgcego o^wiadczenie oraz miejsca poiotenia nleruchomoicl.



powierzchnia: dzialka pod budynkami - 27 ar6w, garai -110 m2, budynek gospodarczy - 25 m2

o wartodci: dziatka pod budynkami - 50 000 zt, garaZ - 20 000 zt, budynek gospodarczy - 2500 zt

tytut prawny: wspdtwtasnoSC matzehska

III.

Posiadam udzialy w spdtkach handlowych — naleZy podad liczb^ i emitenta udziatdw:

nie posiadam

udziaty te stenowi^ pakiet wi^kszy niz 10% udziatdw w spOlce: nie dotyczy

Z tego tytutu osi^gn^tem(^lam) w roku ubieglym dochOd w wysokoSci: nie dotyczy

IV.

Posiadam akcje w spdtkach handlowych — naleZy podad liczb^ i emitenta akcji:

nie posiadam

akcje te stanowi^ pakiet wi^kszy ni 10% akcji w spOlce: nie dotyczy

Z tego tytutu os^gn^tem^ l̂am) w roku ubieglym dochdd w wysokodci: nie dotyczy

V.

Nabylem(am) (nabyl mdj maizonek, z wylgczeniem mienia przynaleZnego do jego maj^tku odr^bnego) od Skar-
bu Partstwa, innej partstwowej osoby prawnej, jednostek samorz^du terytorialnego, ich zwi^zkdw lub od ko-
munalnej osoby prawnej nast^pujgce mienie, ktdre podlegato zbyciu w drodze przetargu — naleZy podad opis
mienia i dat^ nabycia, od kogo: nie nabytem

VI.

1.Prowadz^ dziatalno^d gospodarcz^2 (naleZy podad forme prawn^ i przedmiot dziafalnodci): nie prowadz^

—osobidcie nie dotyczy

—wspdlnie z innymi osobami nie dotyczy

Z tego tytutu osiggngtem(etam) w roku ubiegtym dochdd w wysokodci: nie dotyczy

2.Zarz^dzam dziatalno^ci^} gospodarcz^ lub jestem przedstawicielem, petnomocnikiem takiej dziatalno^ci

(naleZy podad forme prawne i przedmiot dziatalnodci): nie zarz^dzam

—osobidcie nie dotyczy

—wspdlnie z innymi osobami nie dotyczy

Z tego tytuhi osiegnetem(etam) w roku ubieglym dochdd w wysokodci: nie dotyczy

VII.

1.W spdlkach handlowych (nazwa, siedziba spdlki): nie zasiadam

—jestem cztonkiem zarzgdu (od kiedy): nie dotyczy

—jestem cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy

—jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy

Z tego tytuto osiegnetem(elam) w roku ubieglym dochdd w wysokodci: nie dotyczy

2.Wspdldzielniach:

nie zasiadam

—jestem cztonkiem zarzgdu (od kiedy): nie dotyczy

—jestem cztonkiem rady nadzorczej3 (od kiedy): nie dotyczy

—jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy

Z tego tytutu osi^gn^tem(^tam) w roku ubieglym dochdd w wysoko&ci: nie dotyczy

1



Zobowiazania pieniqine o wartoSci powyZej 10 000 ztotych, w tym zaciqgniqte kredyty i poZyczki oraz warunki,
na jakich zostaty udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysoko&ci): nie posiadam

3. W fundacjach prowadzqcych dziatalnofifi gospodarczq:

nie zasiadam

—jestem cztonkiem zarzqdu (od kiedy): nie dotyczy

—jestem cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy

—jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy

Z tego tytuto osiqgnqlem(;lam) w roku ubiegtym dochfid w wysokoSci: nie dotyczy

VIII.

Inne dochody osiqgane z tytuto zatrudnienia lub innej dziatalnoSci zarobkowej lub zaj^fi, z podaniem kwot
uzyskiwanych z kazdego tytuto: Zespfit SzkOt Szkota Podstawowa i Gimnazjum im. ks. A. Tyszki w Janowie - doch
fid 105 773,33 zt

IX.

Skfadniki mienia ruchomego o wartofici powyZej 10 000 ztotych (w przypadku ppjazdfiw mechanicznych naleZy
podafi mark^, model i rok produkcji): nissan quaqai, 2010 r. - wspfitwtasnoSfi



1Niewta4dwe skreSlift.
2Nie dotyczy dziatalno^ci wytwdrczej w rolnictwie w zakrasie produkcji ro^linnej i zwietz^cej, w formte i zakresie gospodar-
stwa todzinnego.

2 Nie dotyczy rad nadzorezych spdtdzielni mieszkaniowych.

Mirtsk Mazowiecki, 26.04.2017 r.
(miejscowoS^, data)

PowyZsze o^wiadczenie sktadam Swiadomy(a), iz na podstawie art 233  1 Kodeksu karnego za podanie nie-
prawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnotei.


