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ośwnoczENlE MAJĄTKoWE
,

organizacyjnej gminy,

Józefów, dn. 30.04.2020 r.
(miejscowość)

Uwaga:

1.Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego
i zupełnego wypełnienia każdej z rubryk. i
2.Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania,
na|eży wpisać "nie dotyczy".
3.Osoba skladająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność
poszczególnych składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku
odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową.
4.Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju iza granicą.

. 5.Oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelności pieniężne.
6.W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje
niejawne dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie or^z miejsca
położenia nieruchomości.

CZĘŚC A
J a, ntżej podpisany(a), Maria Rysztak

(imiona i nazwisko oraznazwlsko rodowe)
urodzony(a) 10 grudnia 196?r. w Józefowie
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Majdanie Nepryskim, dyrektor szkoĘ

(miej sce zatrudnienia, stanowisko lub funkcj a)

po zapoznaniu się zprzęplsami ustawy z dnia 2l sierpnia 1997 t. o ograniczeniu prowadzenia
działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz.
1393) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gmirtnym (Dz.lJ. z2017 t. poz.
1875), zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład
małzeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:
I.

Zasoby pienięzne:

- Środki pienięzne zgromadzone w walucie polskiej: 56 Ęs.zł. (wspólność majątkowa)

- środki pienięzne zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy

- papiery wartościowe: nie doĘczy
na kwotę: : nie dofyczy
II.

1. Dom o powierzckni: 72m 2, o wańości: 150 tys. zł. tytuł prawny: współwłasność
maŁeńska



2, Mieszkanie o powierzchni: nie dotyczy ffi2, o waltości: nie dotyczy tytr,rł prawny: nie

dotyczy
3. Gospodarstwo rolne:

rodzą gospodarstwa: nic dotyczy, powierzclrnia: nie dotyczy

o wartości: nie dotyczy

rodzą zabudowy: nie dotyczy

tytuł prawny: nie dotycz1,

7_,tego tylułu osiagnąłem(ęłarn) w roku ubiegłym przychod i dochód ly l,"ysokości: nie

dotyczy
4. Inne rrieruclromości :

powierzchnia: działka - 0,1618 ha

o wartości: 50 tys.zł.

tytuł prawrry: współlvlasność małżeńska

III.

Posiadam udziały w społkach lrandlowych - nalezy podać liczbę i enritenta udziałorł,: nie

dotyczy
udziały te stanowiąpakiet większy niż I0oń udziałów w spółce: nie dotyczy

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłanr) w roku ubiegłyn"r doclród w wl,sokości: nie dotyczy

Iv.
Posiacianr akcje rł,społkach handlowych - nalezy podać liczlrę i enritenta akcji: nie dotyczy

altcie te stanowiąpakiet większy ntż,I0oń akcji w spółce: nie dotvczy

Ztego tytułu osiągnąłerrr(ęłam) w roku r-rbiegłyn. doclróci q, 1,,,ysokości: nie dotycz1,

V.
Nabyłen(am) (nabył mój nrałzonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku

odrębr"rego)od Skarbr_r Państwa, innei państwowej osoby prawnej, jednostek sartrorządtt

terytorialnego, ich zwl,ązkow, komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnego

następtriące nrienie, które podlegał o zbyciu w drodze plzetargll - nalezy podać opis rrrienia

i datę nabycia, od kogo: nie clotyczy

VI.
1. Prowadzę działalność gospodarcz{ (naleZy poclać fbrnrę prawną i przedrrriot działalności):

nie dotyczy

- osobiście nie dotyczy
Ztego tl,tr_rłu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłyrn przychód i doclrod w wysokości: nie

dotyczy
2. Zarządzam działalnością gospodarcząlub jestem przedstalvicielenr. pełnomocnikiem takie.j

działalnoścl (należy podać formę prawną i przedmiot działalności): nie dotyczy

- osobiście nie dotyczy

- wspólnie z innynri osobami nie clotyczy

Z tego tytułu osiągnąłenr(ęłarrr) w roku ubiegłym dochod w wysokości: nie dotyczy

ł



VII.
1. W społkacir lrandlowyclr (nazwa, siedziba spółki): nie dotyczy

- jestem członkiern zarządu (od kiedy): nie dotyczy

- jestenr członkiem reidy naclzorcze.i (od kiedy): nie dotyczy
-.jestem członkiem kornisji rewizy.jnej (od kiedy): nie dotyczy
1, tego tytułr,r osiągnlferl(ęlarrr) w, roku ubiegłym dochód lv r,vysclkości: nie dotyczy
2. W społdzielniaclr: nie dotycz_v

- jestenr członkiem zarz,ąclv (od kiedy): nie dotyczy

- jestern członltiel-1l racly nadzorczej3 (od kiedy): nie dotyczy
'_.jestern członkiern kornis.ii rervizyjnej (od kied1,): nie dotycz1,

Z tego tytLlłLl osiąglląłenl(ęłan) rv rclltu r,rbiegłym c]ocl.od w w.vsokości: nie clotyczy
3. W l'urndac.jach prorvadzących działalność gclspodarczą: nie clotycz1,

- jestenl członltiem ,zarządu (od kiedy): nie dotyczy
jestem człolrkien rady rTadzorczej (od kiedy): nie dotyczy

- jesterrr członkien konrisji rewiz,vjnej (od kiedy): nic dotycz1.
Z tcgo tytułu osiągnąłenr(ęłanr) w roku rrbiegłym dochod w wysokości: nie dotyczy

VIII.
Inne cloclrody osiągane z ty"tr-rłr-r zatrurdnienia lr,ib innej działalrrości zarobkowej
z podanietll kw,ot uzysltilviitlych ,l. kazdego tytr-rłu: z tytulu zatrudnieni:r
97303,0lzl. orł|z umowy zlecenia ż80 zl. - wspólność majątkolva
Ix.
Sltładniki nrienia luchomego o rvartości powyze.j 10 000 złotych (w przypadkr-r

tnechatricztlych nalezy podać narkę, model i rok proclukcji)

Opcl Astra lourer 1.4 rok protlukcji 2015 - lvspólrvłasność małżcńska
x.

lub zajęó,

w szkole

pojazdow

Zoborł,iązania pienięzne o rłlartości powyze.l 10 000 złotych. w tym zaciągnięte kredyt1,
i poży'cz,ki oraz warunki, tra jaltich zostały udzielone (wobec kogo, w zlł,iązku z .jakin
zdarzenienr, w.jakiej wl,sokości): nie dotyczy
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