
OSWIADCZENIE MAJATKOWE

kierownika jednostki organizacyjnej gminy,

Gdynia, dnia 28 wze!;nia2}17 |
(miejscowos6)

Uwaga:

1, osoba skladaiqca o*wiadczenie obowiqzana jest do zgodnego z prawdq, starannego i zupelnego
wypelnienia ka2deJ z rubryk.
2- Jeieli poszczeg6rne rubryki nie znajduia w konkretnym przypadku zastosowania, nareiy wpisac
"nie dotvczv',.

3' osoba skladaiqca oswiadczenie obowiqzana jest okre6li6 przynaleinosc poszczegornych
skladnik6w maiqtkowych, dochod6w i zobowiezafi do maietku odrebnego i maiqtku obietego
matiefi skq wsp6lnosciq majetkowq.

4. Oswiadczenie rnajqtkowe dotyczy maj4tku w kraju I za granic4.
5. Oswiadczenie majqtkowe obejmuje r6wnie: wierzytelnosci pienigine.
6. w czesci A oswiadczenia zawarte sq informacje jawne, w czgsci B zas infomacje niejawne
dotyczqce adresu zamieszkania skladajqcego o6wiadczenie oraz miejsca polo2enia nieruchomosci.

czEs6 A

Ja, ni2ej podpisany(a) Eliza Zaborowska-Kempa, Zaborowska

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)
urodzony(a) 21 lipca 1970 r. w Gdyni

Szkola Podstalvowa nr 18 w Gdyni - dyreklor

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcia)

po zapoznaniu sie z pzepisami ustawy z dnia 21 sierpnia '1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dziatalnosoi
gospodarczej pzez osoby perniqce funkcje publiczne (Dz. u. Nr 106, poz. 679, z 1998 f. Nr 113, poz. 715 i Nr
162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 49, poz. 4Bg, z 2ooo r. Nr 26, poz. 306 oraz z 2002 r. Nr .r 13, poz. 984 i Nr 214,
poz. 1806) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym (Dz. u.22001 r. Nr 142, poz. 1bg1
o@z z 2002 r. Nr23, po2.220, Nr62, poz. ss8, Nr 1i3, poz. 984, Nr 1s3, poz. 1271 iNr214, poz. i80o).
zgodnie z art. 24h tej ust€wy oswiadczam, 2e posiadam wchodzqce w sklad matzeriskiei
wspolnosci majQtkowej tub stanowiqce m6j majqtek odrebny:



t.

Zasoby pienieZne: ustawowa wsp6lnog6 malzenska

- Srodki pienieZne zgromadzone w walucie polskiej: 43000 , lokaty bankowe 204000
- 6rodki pienie2ne zgromadzone w walucie obcej: 1040 Eurc, 20 USD

- papiery wartosciowe: obligacje na kwotq: 331 000

- Srodki pienie2ne pozostajqce w obrocie dzialalno6ci gospodarczej meza S50 000

[,
1. Dom o powieechni: nie dotyczy .

2. Mieszkanie o powierzchni: 70, 22 m2, o wartosci: 480 000 Mul prawny: wlasnose ,

udzial 1/2 wsp6lnoS6 ustawowa malzefiska

Mieszkanie o powieechni: 57,45 m2, o wartoSci: 540.604 zl tytul prawny: wtasnose,

udzial 1/2 wsp6lnose ustawowa mayzeiska

Mieszkanie o powiezchni: 46, 29 m2, o wartosci: 319 ooo zl tytut prawny: wlasnos6, maiqtek osobisty

Mieszkanie o powierzchni: 66,95 m2, o wartosci: 4g5.000 zr tytuf prawny: wrasnosc, udzial 1n

3. Gospodarstwo rolne: nie dotyczy

rodzaj gospodarstwa: nie doiyczy

powierzchnia: o wartosci: nie dotyczy

rodzajzabudowy: nie dotyczy. h/tut prawny: nie dotyczy

Z tego Mulu osiqgnqtem(etam) w foku ubieglym pzych6d i doch6d w wysokosci: nie dotyczy

4. Inne nieruchomosci:

Nieruchomosc gruntowa

powierzchnia: 1,5100 ha

o wartoscl: 100 000 zl
q d prawny: wlasnosc

l[.
Posiadam udzialy w sp6lkach handlowych - nalezy poda6 liczbg i emitenta udzial6w: nie dotyczy.
udzialy t€ stanowiq pakiet wigkszy niL 1\o/o udzial6w w spolce: nie dotyczy
Z tego Mutu osiagnqtem(elam) w roku ubjeglym doch6d w wysokosci: nie dotyczy

lv.

Posiadam akcje w spolkach handlowych - nale2y podac liczbg i emitenta akcji: nie dotyczy
akcje te stanowiq pakiet wiekszy ni2 10% akcji w spolce: nie dotyczy
Z tego tytulu osiagnqtem(etam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: nie dotyczy



V.

Nabylem(am) (nabyl m6j marzonek, z wyrqczeniem mienia p'ynareznego do jego maiqtku odrebnego) od
Skarbu Pafstwa, innei panstwowej osoby prawnej, jednostek samorzEdu terytorialnego, ioh zwiqzk6w lub od
komunalnej osoby prawnej nastQpuiace mienie, k6re podlegato zbyciu w drodze przetargu - nalezy podae
opis misnia i date nabycia, od kogo:

Nie dotyczy

vt.

1. Prowadze dziablnoS6 gospodarczq2 (nalezy poda6 formq prawna i przedmiot dzialalnosci): nie doryczy
- osobiscie: nie dotyczy

- wspolnie z innymi osobami: nie dotyczy

z iego vhrlu osiqgnqrem(e+am) w roku ubiegrym przych6d i doch6d w wysokosci: nie doiyczy
2. Zarzqdzam dzialalnosJciq gospodarczq lub jestem pzedstawicielem pelnomocnikiem takiei dziatahosci

(nale2y podac form? prawnq i przedmiot dzialalnosci): nie dotyczy
- osobiscie: nie dotyczy

- wsp6lnie z innymi osobami: nie dotyczy

Z tego tytulu osiqgnAlem(elam) w roku ubiegtym doch6d w wysokosci: nie dotyczy

v[.
'1. W sp6lkach handlowych (nazwa, siedziba sp6lki): nie dotyczy

- iestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy): nie dotyczy

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

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy
Z tego Mulu osiqgnqlem(elam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: nie dotyczy

2. W sp6ldzielniaeh:

nie dotyczy

- jestem czlonkiem zazqdu {od kiedy): nie dotyczy
- jestem cztonkiem rady nadzorczej3 (od kiedy): nie dotyczy

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

Z tego q^ulu osiqgnqlem(elam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: nie dotyczy
3. W fundacjach prowadzqcych dzialalno€c gospodarcze: nie dotyczy

- jestem czlonkiem zanqdu lod kiedy): nie dotyczy

- jestem cz{onkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy

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

Z tego tytulu osiqgnqlem(glam) w roku ubieglym dochod w wysokosci: nie dotyczy

v t.

lnne dochody osiqgane z tylulu zatrudnienia lub innej dzialalno6ci zarobkowej lub zaj?6, z podaniem kwot
uzyskiwanych z kazdego tytulu:

Doch6dztytuluumowyopracg-zaokresod01.o1.2017r.-3.1.08.201Tr-s126g, 1b zl (brufto)
Doch6d z tytulu wynagrodzenia od 01 wrze6nia 2017 r. - 6354,77 zl brutto



Doch6d z b ulu rnynaimu mieszkania za okre€ od 01.01.2017 r. -31.08.2017 r. 10400zl

Doch6d z q/tufu wynajmu mieszkania od 01 wrze5nia - 1300 zl

tx.

Skladniki mienia ruchomego o wartosci powyzej 10.000 z{otych (w przypadku pojazd6w mechanicznyoh

nale2y poda6 marke, model i rok produkcji):

Samoch6d osobowy BIvWV 328i, 2012 r. - udzial 112 wsp6lnos6 ustawowa mattehska

Samoch6d osobotryy Blvlw Xl 2013 r. - udzid 112 wsp6lno56 ustaworara maEefska

x.

Zobowil-ania pienigzne o warto6jci powyzei 10.000 z{otych, w tym zaciqgniete kredw ipo4cA<i ol,az

warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z jakim zdazeniem, w jakiej wysokosci):

nie dotyczy

czESC B.

Powyzsze oswiadczenie skladam 6wiadomy(a), i2 na podstawie aft. 233 S 1 Kodeksu kamego za podanie

nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolno6ci.

Gdynia, 28 wrzesnia 2017 r.

(mi€jscowo56, data)

I Niewlagciwe skfesliC-

' Nie dotyczy dzialalnosci wytw6rcz€j w rolnictwie w zakresie

zakresie gospodarstwa rodzinnego.
3 

Nie dotyczy rad nadzorczych sp6ldzi6lni mieszkaniowyoh.

produkcji roslinnej i zwiezgcej, w formie i


