OSWIADCZENIE MAJJ\TKOWE
wajta, zast~pcy wajta, sekretarza grniny, skarbnika grniny, kierownika jednostki
organizacyjnej grniny, osoby zarzqdzajqcej i czlonka organu zarzqdzajqcego
grninnq osobq prawnq oraz osoby wydajqcej decyzje adrninistracyjne w irnieniu
wajta II)
Stare Kosiny

lO.04.2014r.

(rniejscowosc)

(dnia)

UWAGA:
1. Osoba skladajqca oswiadczenie obowil!2:ana jest do zgodnego z prawdl), starannego i zupelnego wypelnienia
kazdej z rubryk.
2. Jezeli poszczeg6lne rubryki nie znajdujl) w konkretnyrn przypadku zastosowania, nalei:y wpisac "nie dotyczy".
3. Osoba skladajl)ca oswiadczenie obowil)Z3Jlajest okreslic przynalei:nOSc poszczeg61nych skladnik6w
rnajl)tkowych, dochod6w i zobowil)Zan do rnaj~tku odr~bnego i rnajl)tku obj~tego rnalzenskl) wsp6lnoSci~
rnaj~tkow~.

4.
5.
6.

Oswiadczenie rnaj~tkowe dotyczy rnaj~tku w kraju i za granic~.
Oswiadczenie rnaj~tkowe obejrnuje r6wniez wierzytelnosci pieni~zne.
W cz~sci A oswiadczenia zawarte s~ informacje jawne, w cz~sci B zaS informacje niejawne dotycZllce adresu
zamieszkania skladaj~cego oswiadczenie oraz rniejsca poloi:enia nieruchornosci.

CZF;SC A
Ja., nizej podpisany(a), Ewa Kowalska Ogrodziriska
(irniona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a)
10.01.1960
w
Warszawie
Szkola Podstawowa w Staryeh Kosinaeh - dyrektor szkoly ...................................... .

(rniejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu

si~

z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 ograniczeniu prowadzenia dzialalnosci

gospodarczej przez osoby pelni~ce funkcje pubJiczne (Dz. U. Nr 106, poz. 679, z 1998 r. Nr 113, poz. 715 i Nr
] 62, poz. 1126, z 1999 r. Nr 49, poz. 483, z 2000 r. Nr 26, poz. 306 oraz z 2002 r. Nr ] J3, poz. 984 i Nr 214,
poz. 1806) oraz ustawy z dnia 8 rnarca 1990 r. 0 samorntdzie 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 oswiadczam, ze posiadam wchodntce w sklad rnalZenskiej wsp6lnosci majqtkowej
lub stanowi~ce m6j maj~tek od~bny:
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I. Zasoby pieni~zne:
-

-

srodki pienittine zgromadzone w walucie polskiej:

nie dotyczy

srodki pienittine zgromadzone w walucie obcej:

Die dotyczy

papiery wartosciowe:

Die dotyczy

na kwottt: .......................................... ..

II.
1. Dom 0 powierzchni: 160 m2, 0 wartosci: 132000,00
tytul prawny: malZenska wspolnosc maj'ltkowa
2. Mieszkanie 0 powierzchni: Die dotyczy m2, 0 wartosci: Die dotyczy
tytul prawny: Die dotyczy
3. Gospodarstwo roIne: rodzaj gospodarstwa: rolDe ,powierzchnia: 10,84
o wartosci: 135000,00 rodzaj zabudowy: dom, budynek iDweDtarski, stodola, garaze
tytul prawny: malZenska wspolnosc maj'ltkowa
Z tego tytulu osi'lgn'llem(ttlam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokosci: 15000,00
dotacje roine 15481,19
.
hnia: DIe
'dty
homOSCl:
.
" pOWlerzc
41
. nne meruc
0 czy .................................................. .
o wartosci: ...................................................................................................
tytul prawny: ............................................................................................... .

III.
Posiadam udzialy w sp6lkach handlowych - naie.zy podac liczbtt i emitenta udzial6w: Die dotyczy

udzialy te stanowi'l pakiet wittkszy nii: 10% udzial6w w sp6lce: Die dotyczy

..................... .

Z tego tytulu osi'lgn'llem(ttlam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: Die dotyczy

............ .

IV.
Posiadam akcje w sp6lkach handlowych - nale.zy podac liczbtt i emitenta akcji: Die dotyczy

akcje te stanowi'l pakiet wittkszy nii: 10% akcji w sp6lce: Die dotyczy
............ ""f ...................................... ....
~

~""

..... " ........ , ••• , . "•• , ..................................................... .
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Z tego tytulu osict.gn~em(erlam) w roku ubieglyrn doch6d w wysokosci: Die dotyczy

V.
Nabylem(am) (nabyl m6j malzonek, z wylct.czeniem mienia przynalemego do jego majct.tku odrybnego)
od Skarbu Panstwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorzct.du terytorialnego, ich
zwict.Zk6w lub od komunalnej osoby prawnej nasterpujct.ce mienie, kt6re podlegalo zbyciu w drodze
przetargu - nalezy podac opis mienia i dater nabycia, od kogo: Die dotyczy

VI.
1. Prowadzer dzialalnosc gospodarczct.[2] (nale:iy podac form~ prawnl'l i przedmiot dzialalnosci):
Die dotyczy .................................................................................................................... .
- osobiScie Die dotyczy .......................................................................... .
. d 0tyczy .............................................................. .
- wspo'1"
rue z Innymi. osobamI. Die
Z tego tytulu osict.gnct.lem(erlam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokosci: nie dotyczy

2. Zarzct.dzam dzialalnoscict. gospodarcZCllub jestem przedstawicielem, pelnomocnikiem takiej
dzialalnosci (nale:iy pOOae form~ prawnl'l i przedmiot dzialalnosci): Die dotyczy
- osobiScie Die dotyczy .. .......................................................................................
-

. dotyczy ........................................................... .
wspo'I"
rue z Innymi. osobamI. Die

Z tego tytulu osict.gn~em(er1am) w roku ubieglyrn doch6d w wysokosci: Die dotyczy

........... .

VII.
1. W sp61kach handlowych (nazwa, siedziba sp61ki):

Die dotyczy

-

jestem czlonkiem zarZCldu (00 kiedy): Die dotyczy ................................................ ..

-

jestem czlonkiem rady nadzorczej (00 kiedy): Die dotyczy .......................................... .

-

jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy) Die dotyczy

Z !ego tytulu osi~gJll!lem(#am) w roku ubieglym d:h6d w wysokoSci: Die dotyczy .........~

2. W spOldzielniach: Die dotyczy
-

........................................................................ ..

jestem czlonkiem zarzf!du (od kiedy): Die dotyczy

................................................ .

......................................................................... ...........................................................

~

........ .... ,

-

jestem czlonkiem rady nadzorczej[3] (od kiedy): Die dotyczy .......................................,

-

jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): Die dotyczy

................................... .

Z tego tytulu osi~gn~lem(crlam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: Die dotyczy
3. W fundacjach prowadz~cych dzialalnosc gospodarcz~: nie dotyczy

........... .

Die dotyczy .............. .

-

jestem czlonkiem z~du (od kiedy): Die dotyczy

-

jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy .......................................... .

-

jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (00 kicdy): nie dotyczy

Z tego tytulu osi~n~em(t(lam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: nie dotyczy

VIII. Inne dochody osi~gane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnosci zarobkowej

lub zajt(c, z
podaniem kwot uzyskiwanych z kaZdego tytulu: ......................................................... ..
wynagrodzenie
85719,56
................................................................ ..
wynagrodzenie mt(Za 38553,90
........................................................... " .... .

...... ...................... ... ......\. .............................................................................. .
IX. Skladniki mienia ruchomego 0 wartosci powyzej 10000 zlotych (w przypadku pojazd6w
mcchani~znych

nalcZy podac

mark~,

model i rok prOOukcji): Die dotyczy

.. .. .. .. .. .. .. .. .. 1 .................................................................................................

flo

............................... ..

...................................................... "

........................................................ "

........... , ........................................................................................................................

~~

....... .

••••••••• ! ................................................................................................................................. .
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x. Zobowi'f.ZIDlia pienitrme 0 wartosci powyzej 10 000 zlotych~ w tyro zaci~gni<rte kredyty i poZyczki
oraz warunki, najakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwillZku zjakim zdarzeniem~ w jakiej
wysokoSci): nie dotyczy

.......................................................................... ..

CZF;st B

Stare Kosiny 10.04.2014
(podpis)

(miejscowosc, data)

-

III NiewlaSciwe skreslic.
121 Nie dotyczy dzialalnosci wytw6rczej w rolnictwie w zakresie produkcji ros1innej i

zwier~ej,

w formie i

zakresie gospodarstwa rodzinnego.
13J Nie dotyczy rad nadzorczych sp6ldzielni mieszkaniowych .
. .. . . . . . .. .. .. . . . .. . .. . . . .. . . . ,. ............ ...........................................................................................................................................................................
~

1I

I

~
5

