
Ja, ni2ej podpisany(a), Jerzy Wierzbicki,
(Mona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) 14.06.1961 r. w Mirisku Mazowieckim

Szkola Podstawowa im. ks. A Tyszki w Janowie, dyrektor
(miejsce zatnxlnienia, stariowrsko lub funkcja)

po zapoznaniu si^ z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dziatalno^ci
gospodarpzej przez osoby petniace funkcje publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1393) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorz^dzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), zgodnie z art. 24h tej ustawy o&wiadczam, 2e posiadam
wchodz^ce w sktad matzertskiej wspdlnoSci maj^tkowej lub stanowiqce mbj maj^tek odr^bny:

I.

Zasoby pieni^Zne:

—^rodki pienî zne gromadzone w walucie polskiej: 100 000 z(

—Srodki pieni^Zne gromadzone w walucie obcej: nie posiadam

—papiery wartoSciowe: nie posiadam
na kwot^:

II.

1.Dom o powierzchni: 80 m2, o wartoSd: 200 000 zi tytut prawny: wspdlwtasnoSC maizertska

2.Mieszkanie o powierzchni: nie posiadam m2, o wartoSci: nie dotyczy tytui prawny: nie dotyczy

3.Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: nie posiadam, powierzchnia: nie dotyczy

o warto^ci: nie dotyczy

rodzaj zabudowy: nie dotyczy

tytui prawny: nie dotyczy
Z tego tytufci osi^gn^em(^lam) w roku ubiegiym przychdd i dochdd w wysoko^ci: nie dotyczy

4.OSwiadczenie maj^tkowe dotyczy majatku w kraju I za granic^.

5.O^wiadczenie maj^tkowe obejmuje rdwniet wierzytelnoSci pienl^ine.

6.W cz^Sci A o^wladczenia zawarte sa Infotmacje jawne, w czeSci B za^ informacje nlejawne dotyczace adre-
su zamieszkania sktadajacego oiwiadczenie oraz miejsca pototenla nleruchomo^ci.

Miitek Mazowiecki, dnia 25.04.2018 r. r.
(miejscowoS^)

Uwaga:

1.Osoba sktadaj^ca oSwladczenle obowi^zana Jest do zgodnego z prawdq, starannego i zupetnego wypetnle-
nia kaidej z rubryk.

2.JeZeli poszczegblne nibiyki nie znajduj^ w konkretnym pizypadku zastosowania, nalefy wplsat -nte dotv-
g.

3.Osoba sktadaj^ca oiwladczenle obowl^zana jest okreSllt przynaleino^t poszczegdlnych skladnikdw majat-
kowych, dochoddw i zobowiazart do majatku odr$bnego I majatku obj^tego maiZedska wspdlnoSci^ ma-
jtk

OSWIADCZENIE MAJATKOWE

wdjta, zast^pcy w6jta, sekretarza gmlny, skarbnika gminy, kierownika jednostkl organlzacyjnej gminy,
osoby zarajdzajqcej i czlonka otganu zaizqdza^^cego gminnq osob^ prawnq

oraz osoby wydajqcpj decyzje administracyjne w imieniu wdjta

rjr
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Kancelaria Niejawna
tQhZlU



4. Inne nieruchomodci:

powierzchnia: dziatka pod budynkami - 27 ardw, gara2110 m2, budynek gospodarczy 25 m2

o warto&ci: dziatka pod budynkami - 50 000 zt, garaZ - 20 OOOzt, budynek gospodarczy - 2 500 zt

tytut prawny: wspdtwtasnodd malzertska

III.

Posiadam udziaty w spdtkach handlowych — naieZy podad liczb i emitenta udziatdw:

nie posiadam

udziaty te stanowig pakiet wipkszy niZ 10% udziatow w spOtce: nie dotyczy

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

IV.

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

nie posiadam

akcje te stanowi^ pakiet wi^kszy niZ 10% akcji w spdtce: nie dotyczy

Z tego tytutu osiggngtem(^tam) w roku ubiegtym dochdd w wysoko^ci: nie dotyczy

V.

Nabylem(am) (nabyt mdj matzonek, z wyt^czeniem mienia przynaleZnego do jego maj^tku odr^bnego) od Skar-
bu Pahstwa, innej pahstwowej osoby prawnej, jednostek samorzgdu terytorialnego, ich zwigzkdw lub od ko-
munalnej osoby prawnej nast^pujgce mienie, ktdre podlegato zbyciu w drodze przetargu — naieZy podad opis
mienia i dat^ nabycia, od kogo: nie nabytem

VI.

1.Prawadz^ dziatalno^d gospodarczg2 (naieZy podad form^ prawng i przedmiot dziatalnodci): nie prowadz^

—osobidcie nie dotyczy

—wspdlnie z innymi osobami nie dotyczy

Z tego tytutu osî gngtem(^tam) w roku ubiegtym dochdd w wysokodci: nie dotyczy

2.Zarzgdzam dziatalnodcî  gospodarcz^ lub jestem przedstawicieiem, petnomocnikiem takiej dziatalnoSci

(nalezy podad form^ prawng i przedmiot dziatalno^ci): nie zarz^dzam

—osobidcie nie dotyczy

—wspdlnie z innymi osobami nie dotyczy

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

VII.

1.W spdtkach handlowych (nazwa, siedziba spdtki): nie zasiadam

—jestem cztonkiem zarz^du (od kiedy): nie dotyczy

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

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

Z tego tytutu osi^gn^lem(etam) w roku ubiegtym dochdd w wysokodci: nie dotyczy

2.W spdldzielniach:

nie zasiadam

—jestem cztonkiem zarz^du (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^fem(gtam) w roku ubiegtym dochdd w wysokoSci: nie dotyczy



Zobowi^zania pieni^Zne o warto^ci powyZej 10 000 ztotych, w tym zaci^gnigte kredyty i poZyczki oraz warunki,
na jakich zostaty udzietone (wobec kogo, w zwi^zku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokodci): nie posiadam

3. W fundacjach prowadzgcych dziatalnodd gospodarcz^:

nie zasiadam

—jestem cztonkiem zarz^du (od kiedy): nie dotyczy

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

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

Z tego tytutu osi3gn^lem(?tam) w roku ubiegtym dochdd w wysokodci: nie dotyczy

VIII.

Inne dochody osiqgane z tytutu zatrudnienia lub innej dziatalno^ci zarobkowej tub zaj?d, z podaniem kwot
uzyskiwanych z kazdego tytutu: Szkota Podstawowa im. ks. A. Tyszki w Janowie - dochdd 93 255,84 zt

IX.

Sktadniki mienia ruchomego o wartodci powyZej 10 000 ztotych (w przypadku pojazddw mechanicznych naleZy
podad mark^, model i rok produkcji): Nissan Quaqai, 2010 r. - wspdtwtasnodd



1NiewtaSciwe skre^lkS.
2Nie dotyozy dziatalno^ct wytwdrczej w roinictwie w zakresie produkqi ro l̂innej i zwierz^cej, w fbrmie i zakresie gospodar-

stwa rodzinnego.
3Nie dotyczy rad nadzorczych spdldzielni mieszkaniowych.

Mirtsk Mazowiecki, 25.04.2018 r.
(miejscowo^, data)

Powy2sze o^wiadczenie sktadam Swiadomy(a), i2 na podstawie art 233  1 Kodeksu kamego za podanie nie-
prawdy tub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnoici.


