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Uwaga:
1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdąo starannego i zupełnegr
wypelnienia każdej z rubryk
2. Jeżeli po§zczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku za§to§owaniao należy wpisać ]p!1
doĘczy".
3. Osoba skladająca oświadczenie obowiązana jest Ót<reSne przynależność poszczególnych składnikóv
majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego maĘeńsĘ wspólnościr
majątkową.
dibświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą.
5. Oświadczenie majątkowe obejmuje rórvnież wierrytelności pieniężne.
6.-- części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczącl
adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.

czĘŚC A

Ja,niżej podpisana Maria RysztaĘ Momot
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

Urodzona 10.12.1962r. w Józefowie
§zkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Majdanie Nepryskim, dyrektor szkoły

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy zdńa 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności
gospodarezej przez osoby pełniące fi,rnkcje publiczrre (Dz. U. z ż017 t. poz. 1393) aruz ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorądzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), zgodnie z art. 24h tej ustawy
oświadczam, źe posiadam wchodące w skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój
mź-+ek odrębny:

r. Zasoby pieniężne:
środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: 26 Ęs. zł,
środki pienięme zgromadzone w walucie obcej: nie dotycry
papiery wartościowe: nie doĘczy

na kwotę: nie dotycry

II.
l. Dom o powierzchni: 72 m2, o wartości: 150 ty§. zN. tytń pramy: współwłasność ma}łeńska
2. Mięszkanie o powierzchni: nie dotycry m2, o wartości: nie dotycry, tytuł prawny: nie dotycry
3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: nie dotyc zy, powierzchnia: nie dotyczy
o wartości: nie dotyczy todzaj zabudowy: nie doĘczy
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tytuł prawny: nie dotyczy
Ztego tytufu osiągnęłam w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: nie dotyczy

4. Inne nieruchomości:
powierzchnia: działka - 0,1618 ha.
o wartości: 50 Ęs. zł.
tytuł prawny: współwłasność małżeńska
nL
Posiadam udziały w spółkach handlowych - nalezy podać liczbę i emitenta udziałów: nie dotycry
udziaĘ te stanowią pakiet większy niż tOYo udziałów w społce: nie doĘcry
Ztego tytułu osiągnęłam w roku ubiegĘm dochód w wysokości: nie dotycry

Iv.
Posiadam akcje w spółkach handlowych - naleĘ podać licąbę i emitenta akcji: nie dotycry
akcje te stanowią pakiet większy niż I0Yo akcji w spółce: nie dotycry
Ztego tytułu osiągnęłam w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy.
Yfł
NÓbyłam (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego) od Skarbl

PaĄtwą innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków, komunalnej osob,

prawnej lub związku metropolitalnego następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu - nalez;

podać opis mienia i datę nabycia, od kogo:

nie dotycry

vI.
1. Prowadzę działalnośó gospodarcząL21 ąnń"ry podaó formę prawną i przedmiot działalności): nie do§czy

osobiście nie doĘcry
wspólnie z innymi osobami nie dotyczy

Ztego tytufu osiągnąłem) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: nie dotycry
2. Zarządzarn dzińalnością gospodarcą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej działalności (nalel

podŃ formę prawną i przedmiot działalności): nie dotycry
osobiście nie dotyczy
wspólnie z innymi osobami nie dotycry

ZqEo tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotycry

\rII.
1. W spółkach handlowych (nazwą siedziba społki): nie dotycry

jestem członkiem zarądu (od kiedy): nie dotycry
jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotycry
jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotycry

Ztego tytufu osiągnęłam w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotycry
2. W spółdzielniach: nie doĘcry

jestem członkiem zarządll (od kiedy): nie dotycry
jestem członkięm rady nadzorczejl3J (od kiedy): nie dotycry
jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie doĘczy

Ztego tytufu osiągnęłam w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotycry
3 . W fu ndacj ach prowad zący ch działalno śó gospo darczą :

jestem członkiem zarządu (od kiedy): nie dotycry



: jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy
jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotycry

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości: nie dotycry

vIil.
Inne dochody osiągane zĘEnu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć,
z podaniem kwot uzyskiwanych zkużdega tytułu: z Ętułu zatrudnienia w szkole 77334144 d,
Ix.
Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 złotych (w prąpadku pojazdów mechanicznych należy podać

markę, model i rok prodŃcji):

Opel Astra Tourer 1.4 rok produkcji 2015 współwłasność małżeńska
,

x.

ŻffUowięania pienięzne o wartości powyżej 10 000 ńotych,w tym zaciągniętekredyty ipożyczkioraz warunki, nl
jatĘh zostaĘ udzielone (wobec kogo, w zwiąku zjakimzdarueniem, w jakiej wysokości): nie dotyczy
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