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OSWIADCZENIE MAJATKoWE

wydatq€ej-decyzje,admini€tra€yi6e+rjmieniu_\ff 6#a4

Gdynia, dnia 1.09.2017 |
(miejscowos6) (dnia)

Uwaga:

'1. osoba skladaiqca ogwiadczenie obowiqzana jest do zgodnego z prawdq, starannego
i zupelnego wypelnienia ka2dej z rubryk.
2' Jeaeli poszczeg6rne rubryki nie znajduiq w konkretnym pnypadku zastosowania, narezy
wpisa6 "nie dotvczv".

3. osoba sktadaiqca oswiadczenie obowiqzana jest okreslie przynare2nosi poszczeg6lnych
skladnik6w maiEtkowych, dochod6w i zobowiqzai do maiqtku odrebnego i maiqtku obietego
mal2enskq wsp6lnosciq majqtkowq.

4. Oswiadczenie majAtkowe dotyczy majqtku w kraju i za granicq,
5. OSwiadczenie majqtkowe obejmuje r6wnieZ wierzytelnofci pienig2ne.

6. w czqsci A oswiadczenia zawarte sq informacje jawne, w czesci B zas informacje niejawne
dotyczqce adresu zamieszkania skradaiqcego oswiadczenie oraz miejsca pofo2enia
nieruchomo5ci.

czEse A

Ja, nizej podpisana, Gratyna Wojciechowska z domu Jastrzebska

urodzona: 19 lutego 19SS roku w Zninie

miejsce pracv: zesp6l szkolno - przedszkotny nr 2, u!. staffa 10, B1-s97 Gdvnta
stanowisko: Dyrektor szkoly

po zapoznanlu sle z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenta
dzialalnosci gospodarczej przez osoby pelniqce funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz. 629, z 1998 r.

Nr'113' poz z15 i Nr 162, poz. 1i26, z 1999 r. Nr 49, poz. 4BJ, z 2eee r. Nr 26, poz. g06 orcz z 2ooz
r. Nr 1 13, poz. 984 i Nr 214, poz. 1 806) oraz ustawy z dnia 8 marca ,i 990 r. o samorzqdzie gminnym
(Dz. U.220A1 r. Nr 142, poz. 1S91 onz z ZOO2 r. Nr23, poz.22O,Nr62, poz.558, Nr 113, poz.984,
Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806), zgodnie z aft..24h tej ustawy oswiadczam, ze posiadam
wchodzace w sktad mal2enskiei wsodlnosci maiatkowei lub stanowiqce m6j maiqtek odrgbny:
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Zasoby pienie2ne:

- Srodki pieniq2ne zgrornadzone wwalucie polskiej: {31655 zt
- Srodki pienig2ne zgrcmadzone w walucie obcej: 29 € , 32 g

- papiery wartosoiowe: nie dotyezy na l$rote: nie dotltczy

.

1 . Dom o powielzrAal. nle ddyray m2, o wartosci: rr:e dotltczy tftul $awny: nle dotyczy
2. Mieszkanie o powierzchni; 102 r#, o warlosc:- 3F(M nf Md prswny: vrasnadf hipoteczna
3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodars'twa: nie dotyczyt pov/f,ezclt|nia:' nie dotltc4t o urarto.6ci: nie dotyczy
rodzaj zabudowy: nie dotttczy ....!ryl.ttl prawny: nie dotltczy
Z tego tytulu osiqgnetam 1t, rolfl ubieglym pnvcfiod j dochbd w rvysokoaci: nie dotyczy

4. Inne nieruchomosci:

powiezchnia: nie dotyczy

o wartosci: nie dotttczy

tytul prawny: nie dotytczy

ilt.

Posiadam udzialy w sp6ikach handlowych - nalezy podad liczbq i emitenta udzialow: nie dotyczy
udziaty te stanowiq paki€{ wiekszy ne 1V/o udzi,#tt w Wi,rc,e: nie doryrczy

Z tego tytulu osiqgn€lam w rokl ubieglym dochdd w wysokosci: nie dotyczy

tv.

Posiadam akcje w sp6lkach handlowycfi - natezy poda6 liczbe i emitenta akcji: nie dotttczy
akcje te stanowiq pakiet wiekszy niz 10% akgl w sp6he nie d&ycgl
Z tego tytulu osiqgnQlam w rpku ubieglym doch6d w wysf,koscl: nie dotyczy

V.

Nabylam (nabyl m6j malzonek, z v{yFlc2enie'']- mienia przynalezrego do jego majdku odrqbnego) od

skarbu Pafistwa, innej patisi!$olyej osoby prawnej, jednostek samorzadu terytoridnego, ich zwiqzk6w

lub od komunalnej osoby prawnej nastepuiqce mienie, K6re podlegalo zbyciu w drodze przetargu -

nalezy poda6 opis mienia idate naqycia , fdy,ego: nie ddycry
ft ,C\q'LX
/)'/
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1. Prowadzq dziarahoii gospodarczq2 (nale2y poda6 formq prawn4 i prz€dmiot dzialalnosci):

nie dotyczy

- osobi$cte nie dotytczy

- wspdlnie z innymi osobami nie dotltczy

Z tego tytutu osiagnetarn w rol('l ubiegtyrn przychod i doch6d w wysokoqct:' nie ddyczy
2. zatzqdzam dzialalnosciq gospodarczq lub jesl€m pzedstawicielem pelnomocnikiem takiej

dzialafnosci (nalezy poda6 forme pravrn4 i przedmioi dzialahoscD: r ie dotyczy
- osobiScie nie dotlrczy

- wspolnie z innymi osobami nie dolyczy
Z tego qdufu osiqgnefam yv roku ubiegtym doch{id w wysokoaci: nie dotyczy

v .

1 . W sp6lkach handlowycn (naaAra, siedziba sp6tki): nie dotyczy
- jestem czfonkiem zarzqdu (od kiedy): nie datyczy
- jestem cZonkiem rady nadzorczej {od Kedy): nie dotyczy
- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od yjedy): nie dotyczy

Z tego tytutu osi4gnglam w mku ubiegdym docfi6d w wysokosci: nie dotyczy
2. W sp6ldzielniach:

- jeslem cztonkiern zarzqdu {od Fiedy): nie dalyczy
- jestem czlonkiem rady natrzorczej3 (od K€dy): nie datyczy
- jeslem czfonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy

Z tego tytulu osiqgnelam w roku ubieg&;m doch6d w wysokos€i: nie dotyczy
3. W fundacjach prowadzAcych dzialalnosf gospodarczq:

- jestem czlonkiem zarzqdu {od ktedy): nie dottlczy
- jeslem czlonkiem rady nadzorczej {od Kedy\ nie dotyczy
- jestem czlonkiem komisji reryrizyjnej (& |'J€d,g:' nie clstytc4l

Z tego tytutu osiagnelam w roku ubiegNym doch6d w wysokosci: nie dotyczy

v t.

Inne dochody osiqgane z t)^ulu zatrudnienia lub innej dziaialnosci zarobkowej lub zajQd, z podanrem

kwot uzyskiwanych z kazdego rytutuGF!fit:80d^ ( S,l4 ,55q,, A- ^ 
werf -) 2o4Vv,

a.1.d
lx. ' ) 1f
Skladniki mienia {ucfiomego o wartoSci powyzej 10.000 zbtycfi {w przypadku pojazd6w

mechanicznych nalezy poda6 marke, model i mk produkcji): samochad KIA MAGENTIS 2006 r.,
samoch6d KIA OPTIMA 2M2 r- /,f (1q'\

')
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ZobowiAzania pieniezne o wano6ci powyzej 10.000 zlotych, w tym zaciAgniQte kredyty ipozyczki oraz

warunki, na jakich zo$aly udzelone (wobec kogo, w zwiqzku zianm zdaneniem, w jakiej wysokoSci):

Po2yczka na akup dziaki fufiantlanej i bndowg domu z ZfSS ZespAu Szk6l nr 10

w Gdyni * 1 9@0 zl - zaci4gnigh w grudniu 2O1 6 r., do sptacenia zostalo 7 5.200 zl

Deubche Bank, krcdyt gotM<owy - Oo.(Xn zl (na zakup samochodu), do sPlacenia

zostalo 9.0(N zt

lkedyt hipobczny na budowg domu zaeiagnigtlt w hnku Pocztowym w sierpniu

2017 r. wwysolsSci 3{nun 4

czEsc B.

Powyzsze oswiadczenie sKadam Swiadomy(a), iZ na podstawie art. 233 $ 1 Kodeksu karnego za

podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolno5ci.

Gdynia,l wnehnia 2017 r.

(miejscowose, dzta)

,4 tfi ^ ^ fl t
.....q, *fld e&uo{s--

I (dodpis)

' Niewlasciwe skreslic.
2 Nie dotyczy dzialalnosci wytw6rczej w rolniciwie w zakresie prcdukcji roslinnei i a,Yierzecej, w formie

i zakresie gospodaFlwa rodzinnego.
3 Nie dotyczy rad nadzorczych sp6ffizielni miesizkaniowych.


