
OSWIADC2ENIE IVIAJ/\TKOWE

gminy, kierownikajednostki organizacyjnej gminy,
osoby zarzadzajacej i cztonka organu zarzadzajacego gminna osobq prawnq |

;yzje administracyjne w imieniu wojta1
11 /; /\ U r! A'i i.'S'^'l'' " ' 1u i

d. \ Nr

^i ?3' i l'i..>&c .r<si-.^.:^-f''';k*.i.v>.'.'; . ... . .; ,

uwasa: I^I^IZCIA^A,..

Betchow ,dnia 31.12.2021 r.
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1. Osoba sktadajaca oswiadczenie obowiqzana jest do zgodnego z prawda, starannego i zupetnego
wypetnienia kazdej z rubryk.

2. Jezeli poszczegolne rubryki nie znajduja w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy wpisac
..nie dotvczv".

3. Osoba sktedajqca oswiadczenie obowiazana jest okreslic przynaleznosc poszczegolnych sMadnikow
majqtkowych, dochodow i zobowiqzari do majqtku odr^bnego i majqtku obj^tego ma^zeriskq
wspolnosci^ maj^tkowq.

4. Oswiadczenie majqtkowe dotyczy majqtku w kraju i za granicq.

5. Oswiadczenie majqtkowe obejmuje rowniez wierzytelnosci pieni^zne.

6. W cz^sci A oswiadczenia zawarte Sc( informacje jawne, w cz^sci B zas informacje niejawne
dotyczqce adresu zamieszkania sktadajqcego oswiadczenie oraz miejsca potozenia nieruchomosci.

CZ^SC A

Ja, nizej podpisany(a), Teresa Wojenka, nazwisko rodowe Paradowska
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) 10 marca 1961 r. w Betchowie

Dyrektor Szkoty Podstawowej im. Wtadysfawa BroniewskEego w Betchowie

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu si? z przepisami ustawy z d'nia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dziatelnosci

gospodarczej przez osoby pe^niqce funkcje publiczne ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1393 ) oraz ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorzqdzie gminnym ( Dz. U z 2017- r. poz. 1875 ), zgodnie z art. 24h tej ustawy oswiadczam, ze

posiadam wchodzqce w sktad mateenskiej wspolnosci majqtkowej lub stanowiqce moj majqtek odr^bny:

I.

Zasoby pieni^ne:

srodki pieni^zne zgromadzone w walucie polskiej: 38540,00

— srodki pieni^zne zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy

papiery wartosciowe: ,ni6 dotyczy.

na kwot^: nie dotyczy
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fl.

wspotvrfasnosc
1. Dom o powierzchni: 90 m2, o wartosci: 90000 zt tytut prawny;

2. Mieszkanieopowierzchni: Niedotyczy m2, owartosci: niedotyczy tytutprawny: Niedotyczy

3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa; nic dotyczy , powierzchnia: "ie.dotyczy

o wartosci: nic dotyczy

rodzaj zabudowy: nie dotyczy

tytu^ prawny: "ie.dotyczy

Z tego tytu^u osiqgn^em(^am) w roku ubieg^ym przychod i dochod w wysoko^ci: nie^dotyczy

4. Inne nieruchomosci;

powierzchnia: Dziatki: nr9inr79-1,62h(1); nr297-o,1 h (2); nr 291/1 i nr 298/1 - 413 m2 (3).

0 wartosci: 24000,5000, 12000

tytu^ prawny: 1 -majqtek osobisty; 2i 3-wsp6hwtasnosc.

III.

Posiadam udziafy w spo^kach handlowych — nalezy podac ticzb^ i Qmitenta udziaiow:
nic dotyczy

udziaty te stanowi^ pakiet wi^kszy n\l 10% udzia^ow w sp6tee: nie dotyczy

Z tego tytu^u osi^gn^em(^am) w roku ubiegtym doch6d w wysokosci: .n'edotyczy

IV.

Posiadam akcje w sp6^kach handlowych •— nalezy podac liczb^ i emitenta akcji:

n ie dotyczy

akcje te stanowi^ pakiet wi^kszy niz 10% akcji w spofce:

n ie dotyczy

Z tego tytu^u osiqgn^em(^am) w roku ubiegfym dochod w wysoko^ci: jg

V.

Nabytem(am) (naby^ moj mateonek, z wy^czeniem mienia przynaieznego do jego majqtku odr^bnego )
od Skarbu Panstwa, innej pahstwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu terytorialnego, ich zwiqzkow,
komunalnej osoby prawnej lub zwi^zku metropolitarnego nast^pujqce mienie, ktore podlega^o zbyciu
w drodze przetargu — nalezy podac opis mienia i dat^ nabycia, od kogo:

n ie dotyczy



VI.

1. Prowadz^ dziatelnosc gospodarcz^2 (nalezy podac form^ prawnq i przedmiot
dziafalnosci):

nie prowadz?

osobiscie niedotyczy

wspoinie z innymi osobami nie dotyczy

Z tego tytu+u osiqgnqtem(^am) w roku ubiegfym przychod i dochod w wysokosci: nie dotyczy

2. Zarzqdzam dziatelnosci^ gospodarczq iub jestem przedstawicieiem, pe+nomocnikiem takiej
dziateinosci ( natezy podac form^ prawn^ i przedmiot dzia^alnosci):

n ie dotyczy

—osobi^cie niedotyczy

wspoinie z innymi osobami nic dotyczy

2 tego tytu^u osiqgnqtem(^am) w roku ubiegtym dochod w wysokosci: nie dotyczy

VII.

1. W spotkach handlowych (nazwa, siedziba spofki): nie dotyczy

jestem cztonkiem zarzqdu (od kiedy): nie dotyczy

—jestem cztenkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy

•jestem czfonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy

Z tego tytu+u osiqgn^em(^am) w roku ubiegfym dochod w wysokosci: nie dotyczy

2. Wspotdzielniach: niedotyczy

— jestem cztonkiem zarz^du (od kiedy): nie dotyczy

—jestem cztonkiem rady nadzorczej3 (od kiedy): nie dotyczy

—jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): niedotyczy

Z tego tytiHu osiqgnqtem(^am) w roku ubiegtym dochod w wysokosci: nie dotyczy
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3. W fundacjach prowadzqcych dzia+ainosc gospodarczq:

n ie dotyczy

—Jestem cztonkiem zarz^du (od kiedy): "iedotyczy

•jestem cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy): .m.e.dotyczy

jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): .ni®.<jiotyczy

Z tego tytu^u osiqgnqtem(^am) w roku ubiegtym dochod w wysokosci: nic dotyczy

VIII.

Inne dochody osiqgane 2. tytutu zatrudnienia lub innej dz:ia+alnosci zarobkowej lub zaj^c, z podaniem kwot

uzyskiwanych z kazdego tytu^u: zatrudnieniawszko1epodstaw^
Przychod: 104 332,24

Razem przychod: 104 332,24
Razemdoch6d101 332,24

IX.

Sk+adniki mienia ruchomego o wartosci powyzej 10 000 ztotych (w przypadku pojazdow mechanicznych nalezy

podac rnark^, model i rok produkcji): nied9tyczy

X.

ZobowiqzanEa pieni^zne o wartosci powyzej 10 000 ztotych, w tym zaci^gni^te kredyty i pozyczki oraz warunki,

na jakich zosta^y udzielone (wobec kogo, w zwi^zku z jakim zdarzeniem, w iakiej wysokosci): .me.dotl/czy.
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Wyl^czenie jawnosci informacji
na podstawie artykulu 24 i ust. 1 ustawy o samorz^dzie gminnym (Dz.U.2022.559 ze zm.)

Powy^sze oswiadczenie skladam swiadomy(a), iz. na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie nie-

prawcfy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia woinosci.

BetchowJ 11V 2022
(miejscowos6, data)

^'-\ /J^y-/"
*/•

(padpis)

Niewtasciwe skreslic.

Nie dotyczy dziafalnosd wytworczej w rolnictwie w zakresie produkcji rosiinnej j zwierz^cej, w formie i zakresie gospodarstwa
rodzinnego.

Nie dotyczy rad nadzorczych sp6{dzjeinj mieszkaniowych.


