
Olcsno, dnia 22 kwietnia 2018 r.
Uwaga:
I. Osoba skladajllca oswiadc:lenie obowillzana jcst do :lgodnego z prawdOj, starannego i zlIpelnego

wypclnienia kazdej :l rubryk.
2. .Jdeli poszc:leg6lne rllbryki nil' znajdlljOj w konkrctnym przypadkll zastosowania, nalezy wpisac "nie

dotyczv" .
3. Osoha skladajllca oswiadczcnie ubowiOjzana jest okrcslic przynaleznusc poszc:leg6lnych skladnikow

majOjtkowych, dochod6w i zobowiOjzai. do llIajlltku odr~hnego i majllllw obj~tego wsp6lnusci'l majlltlwwOj.
4. Oswiadczenie 0 stanie majOjtkowYIll dotyczy llIaj'llku w krajll i za graniq.
5. Oswiadczcnie 0 Slanic maj'ltkowym obejllluje rowniez wierzytelnosci picni~zne.
6. W c:l~sci A oswiaduenia zawartc sOjinfurmacjc jawnc, w cz~sci B zas informacje niejawnc dotyczllce adresu

zamicszkallia skladajOjccgu oswiadczenic uraz micjsce polozcnia nicruchumosci.
CZF;SC A

Ja, nizcj podpisany(a), JanllSz Pawel Wojczyszyn
(imiona i nazwisko oraz naLwisku rodowe)

urod:.::ony(a) 20 grlldnia J 964r. w Gorzowie Slllskilll
Urzlld Miejski w Olcsnic Wydzial Edukacji - kierownik

(miejsec zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po znpoznaniu si" z prLepisarni uslawy z dnia 2 J sierpnia 1997 r. 0 ograniczeniu prowadzcnia dzialnlnusei
gospodarezej przeL osoby pe!niqce funkeje publiczne (Dz. U. z 2017 r. puz. 1393) uraL ustawy z Jnia
5 czerwca 199R r. 0 samorzllJ7ic powiatowyrn (DL. U. z 2017 r. poz. 18ti8). zgodnie z art. 25e lej IIstawy
oswiadczam, t.e posiaJam wchodzqcc w sklad rnalzcJiskicj wspulnosci majqtkowej luh slanowi,!ce moj
llJaji)tck odr9bny:
I.
Zasoby picniyznc:

srodki pieni~zne Lgromadzone w walueie polskiej: nic dot)'czy

srudki pienio;:zne7grumadzune w walude obcej: 2000 curu wspolnie Z llIali:onkll

papiery wartoseiowc: nie dotyczy

.............................................. na kwotc;: "" .
II.
I. Dum 0 powicrzehni: 140 1lI2,u warlusei: 600 000 zllytul prawny: wsp61wlasnosc mali:enska

2. MieS7kanie 0 powicrzehni nie dotyczy . m2, 0 wartosci: lytul prawny:

,
J. Uu>podarstwo rolnc: nie dotyczy

rodLaj go>podarslwa: .

o wartosci: .

rudzaj Labuduwy: .

..., powierzehuia: .

Lytul prawny: . ".. . ,_.

Z tegu tytulu osi~gnqlcm(~lam) w ruku ubieglym przych6d i doehud w wysokuSci: .
4. tune nicruehomosei:
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pUlVierzehnia: nieruchornosc niezahudowana 0 pOW.00,30 ha ( trzydzicSci rnclrow
kwad ratowych)

o warlosei: 1000 zl
tytul rrawny: wspcllwlasnosc rnalze.nska

- dzialka budowlana (pow. 8,02 arow) na kl6rej znajdujc si~ nicrucholUoSC wykazana w
p. n. 1 warlosc RS 000 zl, lytul prawny wspotwlasnosc mali:enska

Ill.
Posiadam udzialy w sp6lkaeh handlowy<.:h nale<'.y rodac liezby i ernitenta udLialow: nie dotyczy

lIdzialy t<.:stanowiq pakict wi9kszy ni<'. 10% lIdzial6w w spoke::: .

Z tego tytulll osiqgn,!JcI11(ylam) w roku ubieglYI11 doehod w wysokos<.:i:

IV.
Posiaciarn akejc w sp61kaeh handlowy<.:h nale<'.y rodac iic7h, i emitenta ak<.:ji: nie dotyczy

.................................... . .
ak<.:je le stanowiq pakiellVi,kszy ni;;; 10% akcji w sp6lce: .

................ ...........................•.................................. .
Z tego tytulu osi~gn'!JcI11('Yla111)w rokll ubicglyrn do<.:h6d w wysoko~ci: .

V.
abyIt:lI1(arn) (nabyl rn6j malzonck, L wyj~ezeniem mienia prLYnalc7.nego du jego l11ajqtku ucir,bnegu) od Skarbu

Panstwa, innej panslwowt:j osoby prawnej,jednostek samorzqdu terytorialnego, ieh Lwi,!zk6w lub od komunalncj osoby
prawnt:j nasl9pujqce micnie, kt6rt: podlcgalu zby<.:iu w cirodze przetargu nalezy podae opis 111it:nia i clat, naby<.:ia, od
kogu:

W 2010 r. nabylem dzialk~ hudnwlllnll ( pow. ~,02 arow) 0 wartosci RS 000 zl - przetarg
Urzlld miejsld w Olcsnic

VI.

I. Prowadz'Y clzialalnose gospudar<':L~l (nalc7.y podae formy prawnq i pr7edll1iot dLialalno~ei): nic dotyczy

.................... - .
osobiscie .

wsp61nic z innymi osoball1i .....

.................................................................•.
Z lcgo lytlllu usiqgnqlem(tylal11) w rokll ubicglyrn przych6d i doch6d w wysokosei:

2. Zarzqd7.am clziajalno~<.:i~ gospodarC7q lub jeslcl11 prLcdslawieie::lcm, pclnoll1oenikiem lakiej cl7ialalnos<.:i (na\<.:i:y

pudac furtn, prawnq i przcdmiut dziajalno~ci): nie dotyczy



osohiscie .

wsp6lnie z innymi osohnl11I .

Z tego tytlllll o~i'!gnqlel11(9Iarn) w mku ubieglym doch6d w wysokosci: .

VII.
I. W sp61kach handlowych (nazwa, siedziha sp6lki): nie dotyczy.

- je~tem czlon1<:iemzarzqdll (od kiedy): .

- jesrcl11c:donkiel11 rady nadzorczcj (od kiedy): .

jestem c:donkiem kOltli~ji rewizyjnej (od kiedy): .

Z lego tytlllll o~i'!gnqlem(l(larn) w rokt, lIbieglym doch6d w wysokosci: .

2. W sp<'>tdziclniach: nie dotyczy

- jestem czlonkiem zarz,!dll (od kicdy): .

- jcslem czlonkicltI rady nadzorczejl (od kicdy): ..

- jesrem czlonkiel11 korni~ji rewizyjnej (od kicdy): .

Z tego lyllllu osiqgnqkrn(~lal11) w roku ubieglym dochtld w wysokosci: .

3. W fundacjach prowadz,!cych dzia-lalnosc gospodarczq: nic dotyczy

- .ie~tem czlonkiern zarzqdu (od kiedy): .

- jesrem czlonkiel11 rady nadzorczcj (od kiedy): .

- jc~lem c7.1onkiern komisji rcwizyjnej (oel kiedy): .

Z lego tyruIlI o~iqgnqlcm(ylam) w mktl lIbieglym doch6d w wysokosci: .
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V Ill.
[nne dochody o~iqgane z tytulu zatrudnienia lub ilUlej dzialalnosci zarobkowej IlIb zajy6, z podaniem kwot
uzyskiwanych 7.kazdego tytulu:

88 119,60 zl
1Il0Wllwart. 13 ustawy ( w tym ulllowy 0 dziclo i

3094,01 zl
18 720,00 7.1
3044,86 zl

doch6d 'f.estosunku pracy-
dzialalnosc wykonywana osobiscic 0 1<t6rcj
zlcccnia) -
ryczalt Zll pelnicnie funkcji radncgo/c7.lonka zarzl!du -
I)'czalt 7.a pclnienic funkcji spolcczncgo Imratol'a slldowego -

IX.
Sklndniki micnia ruchol1lego 0 wartosci powy:iej 10 000 7.1otych (w przypadku pojazd6w l1lechanicznych nalcZy poda6
l11arkl;\ model i rok produkcji):

Volkswllgcn Pllssat 1.6 -1999r.

X.
Zobowiqzania pieniyznc 0 wartosci powyzej 10 000 zl, w tym zaciqgniyte krcdyty i pozyczki oraz warunki, na jakich
zostaly udziclone (wobec kogo, w zwiq7.ku zjakim zdar7.eniem, w jakiej WYSOk05ci):

1. Krcdyt hipoteczny na blldow-r dOlllu w BSKlOlcsno
Data zawarcia ul110wy- 26.05.2U1 1r. Kwota udzieloncgo kredytll : 3JO OUU,OO7.1
Kwota kapitalu pozostala do splaty na dzicI. 31 grudnia 2U17r. : 115 912,89 zl

2. KlIrta kredytowa ern Hank - stan zadluzcnia na dziel. 31 grlldnia 2U17r. - 5211 7.1,
przyznany limit - 27 UUOzl.

!'owyz~zc oswiadczenie skladam swiadomy(a), it !la podstawie art. 233 § I Kodcksu karnego za podanic nieprawdy Jub

zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolno5ci.

a&!t.(-? ...L.lc?.f.(c:((
(micjscowosc, data)

1 Niewlasciwe skreslic.
2 Nie dotyczy dzialalnosci wytw6rc7.ej w rolnictwie w zakresie prodllkcji fOslinnej zwicrzycej, w lonnie zakre~ic

go~podarslwa rodzinnego.
3 Nie dotyc7.y rad nndzurczych sp61dziclni mies7.kaniowych
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