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STATOSIWO poMATOWE

.Fd{iollirtruJYc

oswtAD('zEN I E !lA.l4TK()WF.
.

organizacl'jnej porviatu, iq€ef;o

r+imieein-s'lnrestI

czqsc A
Ja. nize.i podpisan) (a). Zbignieu Sajda.

linriona inaz*isko oraz nazuisko rodou'e )

urodzonrla) 01.0.1.1968 r. s Bielsku Podlaskim

Zatrudniony'na sranowisku p. o. dyrektora Zespolu Szk6l nr 2 im' Ks. P. K Sanguszki u

Lubanowie
( micisce atrudnienia. stanQrvisko lub tilnkcia)

gr zapoznaniu sig z przepisami ustau] I dnia 3l sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia

dzialalnosci gospodarczei przez osob1. pelniace f'unkcje publiczne (Dz. u. z. 1017 r. poz.

I ligll ) oraz usta$] z dnia 5 czeru,ca 1998 r. o samorzqdzie pou ialow-vm lDz. L.. t. 2Ol7 r.

poz. l1168). zgod

malZenskici $ sp(')

nie z art. 25c tei ustau'1 ()s$iadcza

lno(ci rnaiatkouei luh slanortilec nrri
nr. 2e posiadam uchodzacc rr sklatl

i ma.j4tek odrebnl':

I.
Zasob-v" pienieznc:

- drodki pienigzne zgroma&one * walucie polskiej: 40 560.33 zl'.

- irodki pienigzne zgromadzone ,.r *alucie obcej: 9.41 euro.

- papiery \,!anoscio\.tc:
nie dolrczr......

na k\\l)tc: nic dot\ cr\

Lubartrin. dnia 6.09.2021 r.
( mieisco\r osc I

['n'aga:
l. Osoba skladajqca o(wiadczenie obou'iqzana jest do zgodnego z praudq.

sterannego i zupelnego wl pelnienia kaidej z rubn k.
2. .le2eli poszczegrilne rubrlki nie znajdujg n konkrelnl'm przl parlku

zrstosolrania, nalc2t wpisad "nie dotlczr'".
3. ()soba skladaj4ca oSuiadczenie ohorriqzana jest okredlid przl naleinoi('

poszczeg6lnl ch skladnikrit maj4tkorn 1ch. dochodrir,r' i zobowi4zart do muj4tku
odrgbnego i maj4tku objgtego mal2crisk4 wsprilno(ciq majqtkowq.

{. 06n iadczenie majqtkone do6cz1 majqtku u kraju i za granic4.

5. Oswiadczenic ma.iqtko* e ohejmuje rriu'nie2 wierzvtelno6ci pienig2ne.

6. \l czgSci A oSrviadczenia zawarte sq informacje ja*'ne, w czg6ci B za( inf<rrmacjt

niejan ne dotvczqce adresu zamieszkania skladajr4cego oswiadczenic oraz miejscn

poloienia nieruchomoici.



It.
l. Dom o powierzchni: 123.90 m: na dzialce o ;xr* ierzchni 872 m:. o wanoici: 371 700 zl.
tytul prawny: wlasnoSd.

2. Mieszkanie o powierzchni: .. nie dotyczl. ml. o rvarloSci: ... nie dotycz).. t),tul praun):
nie dotlczl

i. Cospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstu'a: ..... ..... nie do1rc2r.............. pos icrzchnia: ............ nie dotlczl
() \\ anOSCl nie dot1c21.........
rod:.ai zabudour
t\lul prawn): nie dor!'cz!.........
Z tego tytulu osiqgnqlem(glam ) u roku ubiegllm przlchod i dochod u,u.ysokoSci:

nie dotl'cz1
4. Inne nieruchomoSci:
Cara2 *'olnostoj4c1, z budynkiem gospodarczym. porvierzchnia: 49 m:
o wano:ici: 25 000.00 zl.
tytul prawnt : wlasnoS6

III.
Posiadurr udziall u sp6lkach handlo*1ch - nale2y podac liczbg iemitenra udzialorv

n ie' dotvczr...

udzialv te stanowia ptrliiet wiekszl nil l09b udziakiw w spolce:
nie dotl czl

Z tego tytulu osi4gnrllem(glam ) * roku ubieglynr dochrid *.uysokodci:

tv.
Posiadam akcje w sp6lkach handlouych - nalezy podad liczbg i emitenra akcji:

....... nie dotyczy.

Z tego tytulu osiagnalentlglam I u roku ubieglyn: dochod u wrsoko:ici:
nic dotr czr

v.
Nabylem(am) (nabyl moj malz-onek. z r.rr,l4czeniem mienia przynaleznego do jego maj4tku
odrebnegolod Skarbu Panstwa. innej pansrwow.ej osoby prawnej. jednosrek *n,o.,4d,
terytorialnego. ich zwiqzk6u. komunalncj osohv prau,nej lub :zwi4zku metropoliralnego
nastgpui4ce mienie. ktore podlegalo zbyciu * drodze przetargu - nale2y podac otis mienia i
datg nabycia. od kogo:

l

nic dotvcz\.....



vl.
Prowadzg dzialalnoSi gospodarczq: {nalezl' podai formg prawn4 i przedmiot
dzialalno5ci):

.. nie dotl czr

osohisc ie

..... nie dotyczy..........

rvspolnic z innl m i osobami
nie dotyczr .........

2. l,:Nzadz,am dzialalnoScia gospodarcza luh .iestenr przedstawicielem. pelnomocnikicm

takiei dzialalnoSci {nalezl podac fbrme pranna i przedmiot dzialalnoSci):

.... nic dotl czl

osobiscic
nic dotr

s sp,olnie z innl mi osobami
... nie don'c2r..........

Z tego tltulu osiagnalemt glam ) u'roku ubiegllm dochod u'u'vsokodci
........... nie dotl'cz1

I t.
I 'vV sprtlkach harrdlouvch {nazu'a. siedziba sgilki): nic dotr czr

.icstcnr czlonkicnr zarz4du 1od kicdl t

......., nic dotrczr...

- .ieslenr czlonkicnt rady nadzorczc'i 1od kiedl;:
nie dotl czl

- .jestenr czkrnkiem komisji reuizl jnc.i tod kied) )

nie dol! cz)

Z teuo t\1ulu osiagnalcrrl.-lant ) s roku uhicgl)rn dochod u svsokoici
nie dot\ cl\

\[ spr)ldziclniach:
nie dot) cz)

'_:::: l'*"::::li::i:iiil: :::L'j,li.-lr l"l:::: : ::::i: -l::::l



.iestem czlonkiem zarzadu tod kicdl t

nie dot\ cr\ ...

- .icstem czlonkienr radr nadz-orczc.ir 1od kicdl ):

nie dot1c21.........

- jestem czlonkiem komrs.ii res izl.jnci (od kiedl ):

nie dotr czr
I tr.'go trtulu osi4gnalenr{ glanr l rr roku uhicglrrrr rlochotl rr rrrsokoici:

3. \\' tirndac.jach pmu'adz4c-"-c h dzialal noic gospodarcz-a:

........ nie dotycz)

- jestem czlonkienr zarzqdu 1od kicdl ):

nic dotrczl
- .lestem czlonkiem radl nadzorcze.i 1od kiedl y:

nic dot'rc2r.........

nre dotlcr).....................
- jestem czlonkiem komisji rer.r izljncr.i (od kiedv):

nrc dotl czl
I tego tltulu osi4gnaL-nt( clanr I s roku ubicgllrn doch6d * utsokosci:

nic dolr czr

VIII.
Inne dochodl' osiqgane z t11ulu zatrudnienia lub innei dzialalnoSci zarobkowej
z podaniem kwot uzlskiwan)'ch z ka2dego r1.,tulu:

z tytulu zatrudnienia s.ZS nr I u l.ubanouie- 58 881.i0 zl. bruno
umo*r' cvu'ilno- praune- 7 079.00 zl. brutto

luh zaicc.

lx.
Skladniki mienia ruchomego o uanoici pouv2ej l0 000 zlotych 1r+ przl,padku Jnjazdou
mechanicznych nale2y podac markg. model i rok produkc.ii):
Samoch6d Mazda CX5. rok produkcji 2012

x.
ZobowiEiania pienig2nc o r.ranoici po*yZe.j l0 000 zlorych. u. tym zaciqgniete kredl rl
i poZyczki oraz warunki. na jakich zostall udzielone (wobec kogo. u zuiazku z iakim
zdarzeniem. w jakiej wysokoSci):
kredy hipotecznv u PKO BP s.a. na budowe dontu- ti7 191.38 zl.

l



( z[s( B

Poul'2sze oSuiadczenie skladam Srviadonr!(at. ii na prdstau ie an. 233 r\ I Kodeksu karnego
za podanie nieprarsdl lub zataicnie praudl grozi kara pozbauienia wolnoici.

Lubart6\^'. 6.09.101I r
( mie-isco\roic. dara ) =hr ?.(,,,lrL'*....5.

(podpis ) 7

'Niewlaftiwe skreslii.
:Nie doqczy- dzialalnosci $ vtworczej w rolnict$'ie $ zakresie produkcji ro3linnej i z$ ierzecej. u formie
i zakresie gospodarst wa mdzinnego.

'N ie dorycz.v rad nadzorczych spdldzielni m ieszkanio* rch.


