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w6jta, zastQpcy w6itai $ckretar.rgmfury, sl€rbnita $niny! *ieorni*i j6Unos*i ongaffizacyjnej---"
gminy, tqce-e irrfr|re e-e\q ^rawnq se e by

Gdynia, dnia 3t.08.2017 r.

(miejscowo66) (dnia)

Uwaga:

1, Osoba skladaiaca osrriadczenie obd|i@na jest do zgodnego z Wa$rd4 starannego

i zupelnego wypelnienia kaidej z rubryk,

2. JeZeli poszcz€g6lnG fl$ryld nie z{aiduja !r *onlrcfty|r| przypadku zastoso$/ania, naleiy
wpisac "nie dotvczv".

3. Osoba skladajaca oswiadczenie obouriqzana jesf okrqSli6 gtzynaleirnogt. poszczeg6lnych

skladnik6w maj4fl(owych, dochod6 , i zobwilz.fi do maiqtku odr?bnego i majqtku objetego

mal2efi skq wsp6lnoscia majatkowA.

4. Oswiadczenie majAtl(olse doqtczy rnafrltlar w l<raju i za granicq.

5. Oswiadcz€nie majqt*dre obeimuie dwniei sierzyt€lnosci pienieine.

6. W czgsci A osuriadczenia zaurarte sq irformacje jawne, w czesci B ?.6 afformacje niejawne

dotyczqce adrcsu zamieszkania skladajEcego oswiadczenie oraz mieFca polozenia

nieruchomosci.

czEse A

Ja, nizej podpisana, Gra?yna Wojdechowska z domu Jastrzqbska

urodzona: 19 lutego 1955 roku w Zninie

miejsce pfacy: Zesp6l Szkd nr 10, ul. Staffa 10, 81-597 Gdynia

stanowisko: Dyreffior szkoly

po zapoznaniu sie z przepisami ustayry z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia

dziatalnosci gospodarczej prz€z osoby petniqce funkcje publiczce {Dz. U. Nr 106, Boz. 679, z 1998 r.

Nr 113, poz. 715 i Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 49, poz. 483, z2OOO r. Nr26, poz- 3OO orcz z 2002

r. Nr 1 13, poz. 984 i Nr 214, poz. 1806) oraz ustarrlr z dnia 8 marca 1990 r, o samonadzie gminnym

(Dz. U.22001 r. Nr142, poz. 1591 orcz z 2OOZ r. Nr 8, Wz.22O, Nr62, poz.558, Nr 113, poz.984,

Nr 153, poz. 1271 ! Nr 214, poz.'1806), zgodnie z aft- 24h tej lstawy oswiadczam, 2e posiadam

wchodzacF w sktad malzedskiei $rso6lno!6ci maidkowei lub stanowiqoe m6j mej4tet odrQOny: / t Oq"q,
I]t./



L

Zasoby pieniezne:

- Srodki pieniqzne zgromadzone w walucie polskie.i: 131655 zl

'Srodki pienigzne zgrornadzone $. uralucie obcej: 29 €, 329
- papiery wartosciovre: nie dotyczy na kwote: nie dotytczy

il.

1. Dom o pclr'rietzchnt nie dovtczy m2, o wartosci: n'te dqczy t'lrul prEtilny: nie dotyczy

2. Mieszkanie o powierzch i: 1O2 rn2, o rararto5ci]- 35dW) mz tylul prawny: utasno.56 hipoteczna

3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarslwa: nie dotyezy Wv/,rerzdnia:. nie dotyrczy o wanosci: nie dotttczy

rodzaj zabudowy: nie dotlrczy ,., #ul prawny: nie dotyrczy

Z tego tytufu osiagn?{am w roku ubiegt}cn przych6d i doch6d w wysokoSci: nie dotyczy
4. lnne nieruchomosci:

powiezchnia: nie dotyczy

o wartosci: nie dotyczy

tytul prawny: nie dotyczy

ilr.

Posiadam udzialy w spdlkach handlowych - nalezy poda6 liczbe i emfienta udziabw: nie dotyczy

udziafy te stanowiq pakiet uriekszy nii 1O% uffia|6|w w sp(fif-:. nie dot11c4r

Z tego tytufu osiqgnqlam w roku ubieg*ym doch6d w wysokosci: nle dotyczy

tv.

Posiadam akcje w sp6lkach handlor,ryc-h - nalezy podad liczbq i emf're ta akcji: nie dotyczy

akcje te stanowiq pakiet wieksz]r nZ 1096 akcji w sp6lce nie deyc4l
Z tego tytufu osiqgnQlam !y roku ubiegtn doch6d w yrysokosci: nie dotltczy

V.

Nabylam (nabyl m6j malzonek, z wylqczeniem mienia przynaleznego do jego majalku odrQbnego) od

Skarbu Panstwa, innej paiistwowej osoby prawnej, jednostek samozqdu ierytorialnego, ich zwiqzk6w

Iub od komunalnej osoby prawnej nastepujAce mienie, K6re podlegaio zbyciu w drodze przetargu -

nafezy poda6 opis mienia i date fiabycia, od kogo: nie ddyrczy 
/ 0q'\(D



vt.

1. Pfowadze dziatalnoS{: gospodarczq'? {nat€zy podaf fonnq praunq i przedmiot dzialalnosci):

nie dotyczy

- osobiicie nie dotytczy

- wsp6f nie z innymi osobami nie dotyc4l
Z tego tytulu osiAgnelam w ml(lr rtliq{ym przych6d i dochfd !y $rysoko.sci : nie dstytczy

2. Zarzadzam dzialalno:fOiq gospodarczq lub jes{em pzedstawicielem pelnomocnikiem takiej

dzialafnosci (nalezy podae formq prawna i przedmiot dzialalno6cD: n ie dotyczy

- os,obiqcie nie dotttczy

- wsp6hie z innymi ofibami nie dotltczy

Z tego tyiutu osi4gnQlam w roku ubieglyn doch6d |\r ysokoi;ci: nie dotyczy

vlt.

1. W sp6fkach handlowych (nazwa, siedziba sp6lki): nie dotyczy

- jeslem cz{onkiem zarzqdu (od kiedy): nie dotttczy

- jestem czlonkiem rady nadzor€z€i {od kEdy): nie dotyczy

- jestem czfonkiem komisji rewizyjnej @d fiedy): nie dotytczy

Z tego tytulu osirunelam w roku ubiegilym doch6d w wysokoSci: nie dotyczy
2. W sodldzielniach:

- jestem czfonkierfl zarzAdu (od kiedy): flle dsvtey
- jestem czlonkiem rady nadzorczej3 (od Kedy): nie dotyczy

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (d kidy): nie ddttczy
Z tego tytutu osiagnelam r/l, roku ubiegtf,n doch6d w wysokosci: nie dotyczy

3. W fundacjach prowadzqcych dzialalnos6 gospodarczq:

- jeslem cztonkiem zarzqdu (sd ldedy): nie ddyczy
- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od yredy): nie dotttczy

-jestem czfonkiem komisji reriyizyjnej (dl y): nie elotyrczyr

Z tego tytufu osiqgnelam w roku ubieglym doch6d w wysokosci: nie dotyczy

vl[.
Inne dochody osiqgane z tj/tutu zatudnienia lub innej dziahlnosd zarobkowej lub zajQ6, z podaniem

kwotuzyskir.vanychzka2desotytutr: W 6 3, 16l, fi qf 2a ob'a4 4,OtUlF
,4'\ "'n h

rx' "') 9'\t ,4'o€'?eatu-

Skladniki mienia ruchomego o wartosrli po$ryZej 10-OO0 *(* W ptzypsdku pojazd6w "1I
mechanicznych nalezy podaf marke, model i rok produkcjD: samochad KIA MAGENTIS zo(n r.,

samoch6d KIA OmilA 2072 r.



)L

zobtrMiqzania pienigzne o wattosti powyzej 10-000 zlotych, w tym zaciagniQte kredyty i pozyczki oraz

warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w a.,l,,iqzku z jakjm zdazeniem, w jakiej wysokosci):

Potyczka na zakup dziatki hudanttranaj i bufuwg doms z 7-FSS Tsspolu Szk6t nr 10

w Gdyni - 19UN d - zaciqgnigta w grudniu 2076 r., do sptaccnia zosfalo 15.6(N zl

Deutsche Bantt kHtyt gotdvd<owy - 6O.dtO d (na zakup samochadu), do sptacenia

zostalo 9.0&) zt

Kredyt hipoaczny na budowe domu zaci4gni$y w Banku P&ztoarym w sierpniu

2017 r. w wysoko5ci 3@Unzl

czEsc B.

Pot/ryzsze oswiedczenie skladam swiadomy(a), ii na podst€wie art. 233 $ 1 Kodeksu kamego za

podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnosci.

'r:edhl&-
Gdynia,31 sierpnia 2017 r-

(m iejscowosf, data) )

1 Niewlasciwe skreslic.
2 Nie dotyczy dzialalnogci wytw6rczej w rolnictwie w zakresie produkqi roslinnej i zrrierzecej, w formie

i zakresie gospodarslwa rodzinnego.
3 Nie dotyczy rad nadzorcaych sp6'ldzielni rnieszkenionltych.


