
OSWIADCZENIE MAJ^TKOWE
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1. OsobaLsJdh^4i:;a-oswl^G2@iM@^o^4^zaiia^est do zgodnego z prawd^ stararmego i zupehiego wypetnienia
kaidej z rubryk,

2. Jezeli poszczegolne rubryki nie znajduj^ w konlcretnym przypadku zastosowania, nalezy wpisac ,,nie dotyczy".
3. Osoba skladajq.ca oswiadczenie obowi^zana jest okreslic przynaleznosc poszczegohiych skhdnikow

maj^tkowych, dochodow i zobowiqzan do majq.tku odr?bnego i majqtku obj^tego matzensk^ wspolnosci^.
maj^tkowq..

4. Oswiadczenie maj^tkowe dotyczy maj^tku w kraju i za granic^.
5. Oswiadczenie maj^tkowe obejmuje rowniez wierzytelno^ci pieni^zne.
6. W cz?sci A oswiadczenia zawarte sq. informacje jawne, w cz^ci B zas informacje nieja-wne dbtycz^ce adresu

zamieszkania skladajq.cego oswiadczenie oraz miejscapotozenianiemchomosci.

CZ^SC A

Ja, nizej podpisany(a), RENATA FLORCZAK (WORKOWSKA)
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) 2 czerwca 1965r. w Lowiczu

Gmiimy Zespot Ekonomiczno-Administracyjny Szkol w Nieborowie

Al. Legionow Polskich 26, 99-416 Nieborow

Kierownik

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funlccja)

po zapoznaniu si^ z przepisami ustawy 2 dnia 21 sierpnia 1997 roku o ograniczemu prowadzenia dzia^ahiosci

gospodarczej przez osoby pehii^ce funlccje publiczne (Dz. U. z 2017r., poz. 1393) oraz ustawy z dnia 8 marca

1990 roku o samorz^dzie gminnym (Dz. U. z 2017r., poz. 1875), zgodnie z art. 24h tej ustawy oswiadczam,

ze posiadam wchodz^ce w sklad malzenskiej wspolnosci maj^tkowej lub stanowiqce moj majqtek odr^bny:

I.

Zasoby pieni^zne:

- srodki pieni^zne zgromadzone w walucie polskiej: srodki pieni^ine w wysokosci 33 161,57 zl

na bieiqcym rachunku bankowym oraz Vs spadkupo mamie w wysokosci 162,50 zl.

- srodki pieni^zne zgromadzone w walucie obcej: nieposiadam.

papiery "wartoscwwe: nic posiadam.

na kwot^: nie dotyczy



II.

1. Dom o powierzchni: 260 m2, o wartosci: 250 000 zl; tytui prawny: wspoiwtasnosc

2. Vi Mieszkania o powierzchni: 44,2 m2, o wartosci; 81 000 zl; tytu^; prawny: spadek po rodzicach

3. Gospodarstwo rohie: rodzaj gospodarstwa: grunty rolne, lesne i budowlane, powierzchnia:

1,05 ha o wartosci: 50 000 zl; rod2;aj zabudowy: dom mieszkalny jak wyzej;

tytu^ prawny: wspolwlasnosc.

Z tego tytulu osi^gnqlem^lam) w roku ubiegtym przychod i dochod w wysokosci: 0,00 zi

4. Inne memchoraosci: powierzchnia:

1) dzialka 0,2483 ha z budynkiem o pow. 627,58 m2

2) dzialka z garazem o wartosci: 24 257 zl

3) dziatka zabudowana o pow. 0,2638 ha, o wartosci: 634 800 zl

tytul prawny: wspolwlasnosc.

Posiadam udziaiy w spolkach handlowych - nalezy podac liczb^ i emitenta udzia^ow: nieposiadam

udziafy te stanowi^ pakiet wi^kszy niz 10% udzialow w spolce: nic dotyczy.

Z tego tytuhi osi4gn^em(^am) w roku ubieglym dochod w wysokosci: nie dotyczy.

rv.
Posiadam akcje w spotoch handlowych - nalezy podac liczb? i emitenta akcji: nieposiadam

akcje te stanowi^ pakiet wi^kszy niz 10% akcji w spo^ce: nic dotyczy'

Z tego tytu-hi osi^gn^em(?Iam) w roku ubieglym dochod w wysokosci: nie dotyczy.

V.

Nabylem(am) (nabyi moj maizonek, z wy^czeniem mienia przynaleznego do jego maj^tku

odr^bnego) od Skarbu Panstwa, innej pansfrwowej osoby prawnej, jednostek samorz^du

terytorialnego, ich zwi^zkow lub od komunakiej osoby prawnej lub zwi^zku metropolitalnego

nast^puj^ce mienie, ktore podlega^o zbyciu w drodze przetargu - nalezy podac opis mienia i dat?

nabycia,odkogo:

Malionek nabyl dnia 18.09.2008r. w drodze pnetargu ograniczonego od Starostwa Powiatowego

w Lomczu dzialk^ o powierzchni 0)2483 ha z budynkiem uslugowym o powierzchni ufytkowej

627,58 m2 oraz nabyl dnia 16,12.2008r. w drodze przetargu nieograniczonego dzialk^

niezabudowan^ opomerzckni 0^1339 hOf ktorq napodstawie notarialnej umowy darowizny 7. dnia

09.09.2020r. przekazalismy synom.



VI.

1. Prowadz^ dzialalnosc gospodarcz^[ ^ (nalezy podac form^ prawnq i przedmiot dzialalnosci):

Nieprowadz^ dzialalnosci gospodarczej;

osobiscie nic dofyczy,

wspolnie z innymi osobami nic dotyczy.

Z tego tytuhi osi4gn4}em(?lam) w roku ubiegfym przychod i dochod w wysokosci: nic dotyczy.

2. Zarz^dzam dzialalnosci^ gospodarczq lub jestem przedstawicielem, pelnomocmkiem takiej

dziatalnosci (nalezy podac form? prawn^ i przedmiot dziatalno^ci):

Nie zarzqdzam dzialalnosciq gospodarczq, nie jestem przedstawicielem, pelnomocnikiem;

osobiscie nie dotyczyy

wspolnie z innymi osobami nic dotyczy.

Z tego tytuhi osi^gn^em(^am) w roku ubiegfym dochod w wysokosci: nic dotyczy.

VII.
1. W spoticach handlowych (nazwa, siedziba spolki): nic dotyczy

- jestem czloakiem zarz^du (od Idedy): niejestem czfonhlem zarzqdUf

jestem czlonkiem rady nadzorczej (od Idedy): niejestem czfonkiem rady nadzorczej^ -

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): niejestem czlonkiem komisji rem^yjnej.

Z tego tytuJu osi4gnqtem(^am) w roku ubiegtym dochod w wysokosci: nie dotyczy

2. W spoldzielniach: nic dotyczy

- jestem cztonkiem zarzqdu (od kiedy): niejestem czlonkiem zarzqdu,

- jestem cztonkiem rady nadzorczej[ ] (od kiedy): niejestem c^tonkiem rady nadzorczejy

- jestem czfonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): niejestem czlonkiem komisji rewizyjnej.

Z tego tytuhi osi^gn^em(?3;am) w roku ubieglym dochod w wysokosci: nic dotyczy.

3. W fundacjach prowadz^cych dzialalnosc gospodarcz^: nie dotyczy
jestem cztonldem zarz^du (od kiedy): niejestem czlonkiem z.anqdu^

- jestem cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy): niejestem czlonkiem rady nadzorczejf

- jestem czlonldem komisji rewizyjnej (od kiedy): niejestem czlonkiem komisji remzyjnej.
Z tego tytuhi osi^gn^em^tam) w roku ubiegiym dochod w wysokosci: nie dotyczy.

Vffl.
Inne dochody osiqgane z tytuhi zatrudnienia lub innej dzialalnosci zarobkowej lub zaj^c,

z podaniem kwot uzyskiwanych z kazdego tytulu:

Dochod ze stosunku pracy: 98 720,03 zl i zasilek z ubezpieczenia spolecznego: 792,15 zl

Lqczny dochod: 99 512,18 zl



IX.

sklaAuta-_mieDia.ruchomego ° wartosci powyzej 10 000 ziotych ^ P^Padku pojazdow

iac mark?, model i rok produkcji):

SEAT LEON, rok produkcji 2007 (wspolwlasnosc)

SEAT IBIZA, rok produkcji 2015 (wspohvlasnosc)

X.

Zobow4zama pieni?zne o wartosci powyzej 10 000 ztotych, w tym zacii(gni?te kredyty i pozyczki

orazwanmki, na jakich zostaty udzielone (wobec kogo, w zwi^zku z j'akim zdarzemem,'-w^akiei
wysokosci): ' " -—,

Kredyt^otowy hwotecwy nawkuP d»alki wbudowanej opow. 0,2638 ha - umwa o kredyt, dnia
9 lipca 2020r. w wysokosci 900 000 zl.

Wyl^czenie jawnosci informacji
na podstawie artykuhi 24 i ust. 1 ustawy o samorz^dzie gminnym (Dz.U.2022.559 ze zm.)

yzszeoswiadczenie skMam swiadomy(a), iz na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu kamego7a
podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wohiosci.

^few,. A^... ,^A 0^ ^ X^.
(miejscowosc, data)

./"

i.£

(podpis)

[1] Nievrfasciwe skreslic.

^ss^s6rczq w rohictwle w zakresie produkqi roslm^i —^ - ^ •

[3] Nie dotyczy rad nadzorczych sp6tdzielni mieszkaniowych.


