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OSYVIADCZENIE MAj^TKOWE

vvojta, zastqpey wojta, sckrctarza gniiny, skarbnika gniiny, kierownika jcdnostki organizacyjnej gminy,
osoby zarzqdzajqccj i czlonka organu zarzadzajaecgo gminnq osobq prawnq oraz osoby wydajqccj dccyzjc

2016 -09- 22 (miejscowosc)

Uwaga:

1. Osoba skladajqca oswiadczenie obowiazana jest do zgodncgo z prawdq, starannego i zupelnego
wypelnienia kazdej z rubryk.

2. Jezeli poszczegolne rubrvki nie znajduja w konkretnym przvpadku zastosowania, nalezv wpisac "nie
dotvczv".

3. Osoba skladajqca oswiadczenie obowiazana jest okreslic przynaleznosc poszczegolnych skladnikow
majijtkowych, dochodow i zobowiazari do inajqtku odr^bnego i majalku objetego mai/cnska wspolnoschj
majqtkowq.

4. Oswiadczenie majatkowe dotyczy majatku w kraju i za granicjj.

5. Oswiadczenie majqtkowe obejmuje rowniez wierzytelnosci pienie/.ne.

6. VV cz^sci A oswiadczenia zawarte si| informacje jawne, w czeici B zas informacje niejawne dotyczqce
adresu zamieszkania skladajqcego oswiadczenie oraz miejsca polozenia nieruchomosci.

CZF,SC A

Ja, nizej podpisany(a) Jolanta, Jadwiga Soltys z d.Klimek,

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) 20 Iipca 1964r. w Lublinie

Zespol Placowek Oswiatowych w Dysie - Dyrcktor

(miejsce zatrudnienia. stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ograniczeniu prowadzenia dzialalnosci
gospodarczej przez osoby pelniace 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, z2000 r. Nr 26. poz. 306 oraz z2002 r. Nr 113. poz.984 i Nr 214, poz.
1806) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie 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), zgodnic z
art. 24h tcj ustawy oswiadczam. ze posiadam wchodzace w sklad malzeiiskiej wspolnosci majatkowej lub
stanowiace moj majatek odrebny:

I. Zasoby pienie/ne:

- srodki pieniezne zgromadzone w walucic polskiej: okolo 60 OOO.OOzl

- srodki pieniezne zgromadzone w walucic obccj: nie dotyczy

- papiery wartosciowe: nie dotyczy

na kwote: nie dotyczy

II.

1. Dom o powierzehni: 140 nr, o wartosci: 250 OOO.OOzl tytul prawny: wspolwlasnosc



2.Mieszkanie o powierzchni: nie dotyczy nr, o wartosci: nie dotyczytytul prawny: nie dotyczy

3. Gospodarstwo rolne: rodzaj gospodarstwa: nie dotyczy, powierzehnia: nie dotyczy

o wartosci: nie dotyczy .rodzaj zabudowy: nie dotyczy

tytul prawny: nie dotyczy

Z tego tytuhi osi^gnalem (elam) w roku ubieglym przychod i dochod w wysokosci: nie dotyczy

4. Inne nieruchomosci:

powierzehnia: dzialka - 0,72 ar ,budynek gospodarczy

o wartosci: 80 000,00 zl.

tytul prawny: wspolwlasnosc malzeiiska

III.

Posiadam udziaty w spolkach handlowych - nalezy podac liczbe i emitenta udzialow:

nie dotyczy

udziafy te stanowiq pakiet wiekszy niz 10% udzialow w spolce: nie dotyczy

Z tego tytuhi osiagn^lem(?lam) w roku ubieglym dochod w wysokosci: nie dotyczy

IV.

Posiadam akcje w spolkach handlowych - nalezy podac liczbe i emitenta akcji:

nie dotyczy

akcje te stanowi^ pakiet wiekszy niz 10% akcji w spolce: nie dotyczy

Z tego tytuhi osiajmatem(elam) w roku ubieglym dochod w wysokosci: nie dotyczy

V.

Nabytem(am) (nabyl moj malzonek, z wylaczeniem mienia przynaleznego do jego majatku odrebnego) od Skarbu
Panstwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorzadu terytorialnego, ich zwiazkow lub od komunalnej
osoby prawnej nast^pujace mienie, ktore podlegalo zbyciu w drodze przetargu - nalezy podac opis mienia i date
nabycia, od kogo: nie dotyczy

VI.

1. Prowadze dzialalnosc gospodarcza: (nalezypodac forme prawna i przedmiot dzialalnosci):

nie dotyczy

- osobiscie: nie dotyczy

- wspolnie z innymi osobami: nie dotyczy

Z tego tytuhi osiagnalem(lam) w roku ubieglym przychod i dochod w wysokosci: nie dotyczy

2. Zarzadzam dzialalnoscia gospodarcza lub jestem przedstawicielem petnomocnikiem takiej

dzialalnosci (nalezy podac form$ prawna i przedmiot dzialalnosci): nie dotyczy

- osobiscie: nie dotyczy

- wspolnie z innymi osobami: nie dotyczy

Z tego tytuhi osi^gn^lem(elam) w roku ubieglym dochod w wysokosci: nie dotyczy

VII.

1. W spolkach handlowych (nazwa, siedziba spolki): nie dotyczy



-jestemczlonkiemzarzadu(odkiedy):niedotyczy

-jestemczlonkiemradynadzorczcj(odkiedy):niedotyczy

-jestemczlonkiemkomisjirewizyjnej(odkiedy):niedotyczy

Ztegotytuhiosiagnatem(ejam)wrokuubieglymdochodwwysokosci:niedotyczy

2.Wspoldzielniach:niedotyczy

-jestemczlonkiemzarzadu(odkiedy):niedotyczy

-jestemczlonkiemradynadzorczej3(odkiedy):niedotyczy

-jestemczlonkiemkomisjirewizyjnej(odkiedy):niedotyczy

Ztegotytuhiosiagnatem($lam)wrokuubieglymdochodwwysokosci:niedotyczy

3.Wfiindacjachprowadzacychdzialalnoscgospodarcza:

niedotyczy

-jestemczlonkiemzarzadu(odkiedy):niedotyczy

-jestemczlonkiemradynadzorczej(odkiedy)miedotyczy

-jestemczlonkiemkomisjirewizyjnej(odkiedy):niedotyczy

Ztegotytuhiosi^gn^lem^lam)wrokuubieglymdochodwwysokosci:niedotyczy

VIII.

Innedochodyosiaganeztytuhizatrudnienialubinnejdzialalnoscizarobkowejlubzajee,zpodaniemkwot
uzyskiwanychzkazdegotytuhi:zatrudnieniewZespolePlacowekOswiatowychwDysie-dochodbruttowyniosi
-odOl.Ol2016do31.082016-47190,00zl.

IX.

Skladnikimieniaruchomegoowartoscipowyzej10.000zlotych(wprzypadkupojazdowmechanicznychnalezy
podacmarke^modelirokprodukcji):samochodToyotaCorolla-2000r.

X.

Zobowiazaniapieniezneowartoscipowyzej10.000zlotych,wtymzaci^gnietekredytyipozyczkiorazwarunki,
najakichzostalyudzielone(wobeckogo,wzwiazkuzjakimzdarzeniem,wjakiejwysokosci):niedotyczy




