WpLYN^tO-SEKRETARIATURZ^Du
Nr ewid Al^J.
Data
li-jOCuA:PJ£
llo§6 za»sic2nik6\A^.^_

Pod pis

, r ^ ^
jjf

.-C©..

OSWIADCZENIE MAJ^TKOWE

^

wojta, zast^pcy wojta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej
gminy, osoby zarz^dzaj^cej i czlonka organu zarz^dzaj^cego gminn^ osob^ prawn^ oraz osoby
wydaj^cej decyzje administracyjne w imieniu wojta'

27-04-2016 r.

Uwaga:
1. Osoba skladajqca oswiadczenie obowi^zana jest do zgodnego z prawd^, starannego
i zupelnego wypelnienia kazdej z rubryk.
2. Jezeli poszczegolne rubryki nie znajduj^ w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy
wpisac "nie dotyczy".
3. Osoba skladaj^ca oswiadczenie obowi^zana jest okreslic przynaleznosc poszczegolnych
sktadnikow maj^tkowych, dochodow i zobowi^zan do maj^tku odr^bnego i majqtku
objf tego malzensk^ wspolnosciq maj^tkowq.
4. Oswiadczenie maj^tkowe dotyczy maj^tku w kraju i za granic^.
11;
5. Oswiadczenie maj^tkowe obejmuje rowniez wierzytelnosci pienifzne.
6. W czfsci A oswiadczenia zawarte s^ informacje jawne, w czfsci B zas informacje
niejawne dotycz^ce adresu zamieszkania skladaj^cego oswiadczenie oraz miejsca potozenia
nieruchomosci.
CZ^SCA
Ja, nizej podpisany(a), Witold Jakub Oleszczyk - Wojt Gminy Zapolice
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)
urodzony(a) 27 lipca 1963 r. w Zdunskiej Woli
I Liceum Ogolnoksztaicqce im. Kazimierza Wielkiego w Zdunskiej Woli - nauczyciel.
(miejsce zatrudnienla, stanowisko lub funkcja)
po zapoznaniu si^ z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia
dzialalnosci gospodarczej przez osoby petniqce funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz. 679, z
1998 r. Nr 113, poz. 715 i Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 49, poz. 483, z 2000 r. Nr 26, poz. 306
oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz. 1806) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorz^dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806), zgodnie z art. 24h tej
ustawy oswladczam, ze posiadam wchodz^ce w sktad matzenskiej wspolnosci maj^tkowej lub
stanowi^ce moj majqtek odr^bny:
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Zasoby pieni^zne:
- srodki pieni^zne zgromadzone w walucie polskiej: 153.193,06 zh ( sto pi^cdziesi^t trzy tysiqce
sto dziewi^cdziesi^t trzy zlote 06/100 )
- srodki pieni?zne zgromadzone w walucie obcej: 3.351,52 dolarow USD (trzy tysi^ce trzysta
pi^cdziesi^t jeden dolarow 52/100 )
- papiery wartosciowe: MIRACULUM - 20 szt. ( 44 zl ), LUBAWA - 1000 szt. ( 830 z\ MIT
- 1200 szt. ( 120 z\ PCGUARD - 290 szt. ( 20,30 z i ) , KCI - 9000 ( 270 z l ) ,
SANWIL-75 szt. ( 57,75 zt )
nakwot?: l^cznie - 1.342,05 zl

n.
1. Domopowierzchni: 200 m^+dziatka 4000 m^ o wartosci: 350.000 zh, dziaika - 30.000 zt.
tytulprawny: wtasnosc
2. Mieszkanie o powierzchni: 62,42 m^, o wartosci: 140.000 zl.
tytul prawny: wlasnosc
3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: rolno-lesne, powierzchnia: 1,17 ha
o wartosci: 15.000 zl.
rodzaj zabudowy: bez zabudowy
tytui prawny: wlasnosc
Z tego tytulu osi4gnqlem(^lam) w roku ubieglym przychod i dochod w wysokosci: z decyzji o
podatku rolno-lesnym nie wynika dochod z gospodarstwa. Nie uzyskatem ani d o c h o d u ani
przychodu z gospodarstwa

4. Inne nieruchomosci:
powierzchnia: garaz 16
+ dziatka pod garazem z c z ^ s c i ^ drog dojazdowych
o wartosci: garaz 10.000 zl, dziatka 3.500 zt.
tytui prawny: wtasnosc ..
5. powierzchnia: budynek gospodarczy 25 m
0 wartosci: 25.000 zl.
tytut prawny: wtasnosc

in.
Posiadam udziaty w spotkach handlowych - nalezy podac liczb? i emitenta udziatow:
nie dotyczy
udziaty te stanowi^ pakiet wi?kszy niz 10% udziatow w spotce: nie dotyczy
Z tego tytutuosi^gnqtem(?tam)w roku ubiegtym dochod w wysokosci: nie osiqgn^lem

rv.
Posiadam akcje w spotkach handlowych - nalezy podac liczb^ i emitenta akcji:
M I R A C U L U M - 2 0 , L U B A W A - 1000, M I T - 1200, P C G U A R D - 290, KCI - 9000,
SANWIL-75

akcje te stanowi^ pakiet wi^kszy niz 10% akcji w spotce: nie dotyczy
Z tego tytutu osi^gnqtemC^tam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci: nie osiqgn^lem
V.

-

Nabyiem(am) (nabyl moj malzonek, z wyt^czeniem mienia przynaleznego do jego maj^tku
odr^bnego) od Skarbu Panstwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorz^du
terytorialnego, ich zwi^zkow lub od komunalnej osoby prawnej nast^puj^ce mienie, ktore
podlegalo zbyciu w drodze przetargu - nalezy podac opis mienia i dat^ nabycia, od kogo:
nie dotyczy
^
VI.
1. Prowadz^ dziatalnosc gospodarczy^ (nalezy podac form^ prawny i przedmiot dzialalnosci):
nie dotyczy
- osobiscie nie dotyczy
- wspolnie z innymi osobami nie dotyczy
Z tego tytutu osiygnytem(^tam) w roku ubiegtym przychod i dochod w wysokosci: nie osi^gnsjlem
2. Zarzydzam dziatalnosciy gospodarczy lub jestem przedstawicielem pelnomocnikiem takiej
dziatalnosci (nalezy podac form? prawny i przedmiot dziatalnosci): nie dotyczy
-osobiscie nie dotyczy
- wspolnie z innymi osobami nie dotyczy
Z tego tytutu osiygnytem(§tam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci: nie osi^gnqtem
VII.
1. W spotkach handlowych (nazwa, siedziba spotki: nie dotyczy
-jestem cztonkiem zarzydu (od kiedy): nie dotyczy
-jestem cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy): Szpitala Powiatowego Spolka z ograniczon^
odpowiedzialnosci^ w Zdunskiej Woli - od 20 stycznia 2015 r.
-jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy
I
Z tego tytutu osiygnytem(§tam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci: 7690,54 zl
2. W spotdzielniach: nie dotyczy
-jestem cztonkiem zarzydu (od kiedy): nie dotyczy
-jestem cztonkiem rady nadzorczej^ (od kiedy): nie dotyczy
-jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy
Z tego tytutu osiygnytem(?lam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci: nie osiqgn^lem
3. W fundacjach prowadzycych dziatalnosc gospodarczy: nie dotyczy
-jestem cztonkiem zarzydu (od kiedy): nie dotyczy
-jestem cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy
-jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy
Z tego tytutu osiygnytem(?tam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci: nie osi^gn^tem
VIII.
Inne dochody osiygane z tytutu zatrudnienia lub innej dziatalnosci zarobkowej lub zaj^c, z
podaniem kwot uzyskiwanych z kazdego tytutu: praca w Urz^dzie Gminy Zapolice - dochod
104.018,21 ( sto cztery tysiyce osiemnascie ztoty 21/100 ), Starostwo Powiatowe w Zdunskiej
Woli - ,,13-tka" za 2014 r. - dochod - 8516,77 ( osiem tysi^cy pi^cset szesnascie zioty 77/100 ),
Zaj^cia jako nauczyciel w Centrum Ksztatcenia Ustawicznego w Zdunskiej Woli - dochod 929,62 ( dziewi^cset dwadziescia dziewi^c zioty 62/100 )
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IX.

Sktadniki mienia ruchomego o wartosci powyzej 10.000 zlotych (w przypadku pojazdow
mechanicznych nalezy podac mark§, model i rok produkcji): nie dotyczy
X.

Zobowiyzania pieni^zne o wartosci powyzej 10.000 ztotych, w tym zaciygni^te kredyty i
pozyczki oraz warunki, na jakich zostaty udzielone (wobec kogo, w zwiyzku z jakim zdarzeniem,
wjakiej wysokosci): nie dotyczy
CZ^SCB
Adres zamieszkania osoby sktadajycej oswiadczenie:

Miejsce potozenia nieruchomosci wymienionych w punkcie II
cz^sci A (adres):

Powyzsze oswiadczenie sktadam swiadomy(a), iz na podstawie art.233 § 1 Kodeksu kamego za
podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnosci.

(miejscoWOJiC, uaiaj

' Niewtasciwe skreslic.
^ Nie dotyczy dziatalnosci wytworczej w rolnictwie w zakresie
produkcji roslinnej i zwierz^cej, w formie i zakresie
gospodarstwa rodzinnego.
^ Nie dotyczy rad nadzorczych spotdzielni mieszkaniowych.

^

(podpis)

