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l Osobe skledajqce o6wiedczenie obowiQzens jest do zgodnego z prewd4,
starannego i zupelnego wypelnicnia keidej z rubryk

2. JeLeli poszczeg6lne rubryki nie znajdujq w konkretnym przypedku
zestosowenir, neleiy wpise6 "nie dotycz]'r.

3, Osoba skladajqca odwiadgzenie obowiqzena jest okreSli6 przynrleino6d
poszczeg6lnych skladnikt6w majqtkowych, dochod6w i zobowilz-f do
majqtku odrqbnego i majqtku objqtego malierisk4 wspr6lnoSciq

mrjqtkow4.
4. O6wiadczenie majqtkowe dotyczy'mrjQtku w kreju i ze granicq.
5. OSwiadszenie mejqtkowe obejmuje niwniei wierzytelno6ci pieniqine.
6. W czgfui A o6wiadczcnir z-awarte s4 informacje jewne, w cz?6ci B za6

informacje niejrwne dotycz4ce adresu zrmieszkanie skledrjqcego
o6wiadczenie orez miejsca poloienia nieruchomo6ci.

czEsc A
Jq nizej podpisany(a). Anna W6jtowicz, Szymula

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) 29.09. 1 961 r. w Kamionce

Zespri{ Szkol nr 2 w Lubanowie, dy'rektor
(micjsce zatrudnienia. stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu siq z przepisami ustawy z dnia 2l sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia
dzidalno5ci gospodarczej przez osoby pehiqce funkcje publiczrre (Dz. tJ. z 2017 r. pz.
1393) oraz ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzqdzie powiatowym (Dz. tJ. z 2017 r.
poz. 1868), zgodnie z art.25c tej ustawy oSwiadczam, ir posiadam wchodzqce w sklad
malieriskiej wsp6lno6ci majQtkowej lub stanowiqce m6j majEtek odrqbny:

I.
Zasoby pieniq2ne:

- Srodki pieniqine zgromadzone w walucie polskiej: 467 721,O0 - m*Leiska wsp6lnoid
majqtkowa

- drodki pieniqzne zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy
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- papiery warto6ciowe: 2400 obligacji skarbu paristwa

na kwotq: 242 088,00 - malirriska wsp6lno6d majqtkowa

tI
l. Dom o powierzchni: 129 n] .w122 y Azialk4 o powierzchni 505 m: i garaiem 30 m2 o
lqcaej warto6ci: 330 000 tynd prawny: wlasno66 - mali:eriska wsp6lno56 maj4tkowa

2. Mieszkanie o powierzchni: 29,7 i 42 m2. o wartoSci: 220 000.00. 310 000,00 tytut
prawny: wlasno66 - malir6ska wspolno66 majqtkowa

3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: grunty ome, powierzchnia: 2,13 ha

o warto&i: l0 600.00 d
rodzaj zabudowy: nie dotyczy

tytr. prawny: wlasno6d, majqtek odrqbny

Z tego tytulu osiqgnqlem(qlam) w roku ubieglym przychod i dochod w wysokoSci: nie
dotycry

4. lnne nieruchomosci:

powierzchnia: I ) &idka o powierzchni 0, I 020 ha oraz udzrad 3124 obszaru 0.1020 ha
(droga dojazdowa) o warto6ci: 125 000. 00 tytt* prawny: wlasno66 - malieiiska wsp6lno56
majqtkowa,

2) rozpoczgta budowa mieszkania z guedem o wartodci 80 000,00 qfid prawny: wlasnoii -

malieiiska wsgilno6f majqtkowa.

II I.
Posiadam udzialy w spri,ltach handlowych - naleiy poda6 liczbq i emitenra udzial6w: nie
dotyczy

udzidy te stanowiq pakiet wiqkszy nii l0plo udzialr6w w sp6lce: nie dotyczy

Z ago tytulu osi4gndem(elam) w roku ubieglym dochrSd w wysoko6ci: nie dotyczy

ry.
Posiadam akcje w sp6lkach handlowych - nale2y podai liczbq i emitenu akcji: nie dotyczy

akcje te stanowiq pakiet wiqkszy nii l0% akcji w sp6he: nie dotyczy

Z tego tytulu osiQgn{em(q}am) w roku ubieg}ym dochod w wysokodci: nie dotyczy

v.
Nabyl,em(am) (nabyl m6j malionek, z wylEczeniem mienia przynaleinego do jego majqtku
odrqbnego)od Skarbu Paristwa" innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorzAdu
terytorialnego. ich zwiEzk6w, komunalnej osoby prawnej lub zwiQzku metropolitalnego
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nastepujAce mienie, kt6re podlegalo zbyciu w drodze przetargu - naleLy poda6 opis mienia i
datq nabycia" od kogo: nie dotyczy

vI.
l.

Ztego
nie dotyczy

1

Zngo

Prowadzq dzialalno6d gospodarcz42 (naleiy podai formq prawn4 i przedmiot

dzialalnoSci): nie dotyczy

osobiScie: nie dotycry
wsp6lnie z innymi osobami: nie dotyczy

tltulu osiqgrr{em(q}am) w roku ubieglym przychod i dochod w wysokoSci:

Zar"Adz ri dzialalno6ciq gospodarczq lub jestem przedstawicielem,
pehomocnikiem takiej dzialalno6ci (nale2y podai formq prawnq i przedmiot
&ialalnoSci): nie dotyczy

osobiScie: nie dotyczy

wsp<5lnie z innymi osobami: nie dotyczy

tytulu osi4gnqlem(qlam) w roku ubieglym dochtid w wysokoici: nie dotyczy

uI.
l. W sp6lkach handlowych (nazwa, siedziba spdki): nie dotyczy

- jestem cdonkiem zarzEdu (od kiedy): nie dotyczy

- jestem czlonkiem rady na.lzorczej (od kiedy): nie dotycry

- jestem cdonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy

Z tego tytulu osiqgn{em(qlam) w roku ubieglym dochrid w wysoko6ci: nie dotyczy
2. W spoldzielniach:

- jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy): nie dotyczy

- jestem cdonkiem rady nadzarczej3 (od kiedy): nie dotyczy

- jestem cdonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy
Z tego tytr. u osiqgnqlem(qlam) w roku ubieglym dochod w wysoko6ci: nie dotyczy

3. W fundacjach prowadz4cych dzidalnosd gospodarcz4: nie dotyczy

- jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy): nie dotyczy

- jestem czlonkiem rady nadzorczaj (od kiedy): nie dotyczy

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy
Z tego tytulu osiqgn{em(qlam) w roku ubieglym doch6d w wysoko6ci: nie dotyczy

VIII.
Inne dochody osiEgane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalno6ci zarobkowej lub zajgc.
z podaniem kwot uzyskiwanych z kaidego tytulu: 90 792,12 zt z tytulu zatrudnienia z tytulu
wynajmu 16 000,00 malieriska wsp6lno56 majq&owa
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Skladniki mienia ruchomego o warto6ci powyZej l0 000 zlotych (w przypadku pojazd6w
mechanicznych naleiy podac markq, model i rok produkcji): samoch6d osobowy toyota yaris
22014 r.. samoch6d osobowy peugeot z 201lr., maliefiska wsp6lnoi6 majqtkowa.

x
Zobowiqzania pieniqine o wartoSci powyr:ej l0 000 zlotych. w tym zaciQgniqte kredyty
i poiyczki oraz warunki, na jakich zostdy u&ielone (wobec kogo, w zwiqzku z jakim
zAarzeniem. w jakiej wysokoSci): nie dotyczy

cz4sc B

Powyisze oiwiadczenie skladam Swiadomy(a), i2 na podstawie art. 233 ! I Kodeksu kamego
za Nanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolno6ci.

Luban6q 3 1 .0t.2021r.
(miejscowoid, d8t8)

fr,CIt,r*-
<r"$r,t

rNiewHciwc slrejli(.
Nic &tyczy dziahlnoici w)'t\i6.czej w rolnictwie w zakresie produkcji roslinncj i zwicrz€c€j, w formie
i zab,csic gospodantwa rodzinncgo.
3Nie dotycry rad nadzorcrych sp6ldzielni mieszkaniowych.
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