
oŚwIADczENIE MAJĄTKOWE

wójta, zBstępcy wójtao sekretarza gminy, skarbnika gminy, §erownika iednostki
oreanizacvinei gminv, osoby zaIządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą

p."*"ą "*, osob} wydającej rleóyzje administracyjne w ińieniu wójta|

'it 31. SiE. ?;"{J
Kup, dnia 31.08.2020 r.

(miejscowość)

Uwaga:
1. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannęo i

zupehego uzupelnienia kźdej z rubryl<.
z. l{teli pószczefóhe rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, naleĘ

wpisać "nie dotyczv".
3. osoba .kład"jąct Ń*iadczenie obowiązana jest określić przyna|eżność poszczególnych

składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku
objętego maĘeńsĘ wspólnością majątkową.

4. Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą.
5. Oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelności pieniężne.

6. W części A oświadczenia zawańe są informacje jawne, w części B zaś informacje
niejawne dotycząc adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca
polożenia nieruchomości.

CZĘŚc A

Ja, ńżej podpisany(a),

Katarryna Woj narowska, Zapotoczna

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) 18.07.1971 r. w Opolu

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Kup, p.o. dyrektora

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapomaniu się z przepisarni ustawy z dnia 21 sierynia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia

działalności gospoaarczej przez osoby pehriące funkcje publiczne (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1393)

oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorądzie gminnym @zU. z 2017 r, poz,1875 z
późn.ml.), zgodńe z art.24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodące w skład

małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:



I.

Zasoby pieniężne:

- środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: 35 000,00

- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy

- papiery wańościowe: nie dotyczry

il.

1. Dom o powierzchni:450 m2, o wartości: ó50 000,00 §Ąrł prawrry: współwłasnośó 
,

2. Mieszkanie o powierzchni: nie dotyczy ............. m2, o wartości: """""", , " ", qń,ł prawly:

3. Gospodarstwo rolne: nie dotyczy
rodzaj gospodarstwa:......-........... ........""""", powierzchnia:

o wartości:
rodzaj zabudowy:

§tuł prawny:

Z tego t}tułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:

4, Inne nieruchomości:
powierzchnia: działka pod dom o powiezchni 0,|325 h4 nt 643/23 Kw oP1010008542014._

o wartości: 100000 zł

udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w spółce:

Posiadam akcje w społkach hand|owych - należy podaó liczbę i emitenta akcji: nie doĘczy
akcie te stanowią pakiet większy ńż 10% akcji w spółce:

v

*]iil* ]Y::::::
ilL
posiadam udziĄ w społkach handlowych _ należry podać liczbę i emitenta udziałów: nie

dotycry

Z tego Ętułu osiąnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:



Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeńem mienia przynależnego do jego majątku
odrębnego)
od Skarbu Panstwą innej pństwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich
zwiqków, komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnego następujące mienie, które
podlegało zbyciu w drodze przetargu - nalezy podać opis mienia i dalę'rrabycią od kogo: nie
doĘczy

1. Prowadzę działalnośó gospodarcą2 (naleźry podaó formę prawną i przedmiot działalności):

nie dotyczy

- osobiście

- wspótnie z innymi osobami

2. Zarądzam działalrrością gospodarcą lub jestem przedstawicielem, pehromocńkiem takiej
działalności
(naleĄ podać formę prawną i przedmiot działalności): nie dotyczy

- osobiście

- wspóinie z innymi osobami

Z tego §.trrłu osiągrrąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

vII.

1. W spółkach handlowych (nazwą siedziba spółki): nie dotyczy.

- jestem człoŃiem zarządu (od kiedy):

- iestem człoŃiem rady nadzorczej (od kiedy):

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego tyh*u osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

2. W spółdzielniach: nie doĘczy

Z tego tyhrłu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:



- jestem człoŃiem zarządu (od kiedy):

- jestem człofiem rady nadzorczej3 1od kiedy;:

-jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego tynlłu osiągrrąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

3. W fundacjach prowadzących działalnośó gospodarcą: nie doĘczy

-jestem członkiem zarządu (od kiedy):

-jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):

-jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

VIII.

Inne dochody osiągane z tytufu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z
podaniem
kwot uzyskiwanych z każdego tytułu:

Dochód za okres od 04.03.2020 t. do 3 1.08.2020 r.

Umowa o pracę- 39339.83 zł

Ix.

Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 złoĘch (w przypadku pojazdów

mechanicznych
naleĄ podać markę, model i rok produkcji



Znbowięania pieniężne o wartości powyżej 1 0 000 ńoĘch, w tym zaciągnięte kredyty i
pozyczki oraz warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w zwiąku zjakim
ńuzeńem, w jakiej wysokośł:i): .....

Kredyt gotówkowy Santander Bank _ 20 000,00 zaciągnięty indyvidualnie na remont

donu.

Pozostało do splaty - 13 141,61

czĘŚĆ B

Adres zamieszkania osoby składającej oświadczenie: Jawność informacji wyłączona na

podstawie art.Z4i ustawy 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym {Dz.lJ, z 2018 r.: poz.994,
1000, 1349 z pózn. zm.J

Miejsce położenia nieruchomości wymienionych w punkcie ll części A (adres): Jawność
informacji wyłączona na podstawie art.24i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorżądzie
gminnym (Dz. l), z 2oL8 .,: poz,gg4, 10oo, 1349 z pozn. zm.|

Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie ań. 233 § 1 Kodeksu kamego

za pódanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności,

....?. /...P-g. 
". 
&-ł§. a

(miejscowośó, data) (podpis)

1 Niewłaściwe skreślić.

2 Nie dotyczy działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej,

w formie i zakresie gospodarstwa rodzinnego.

3 Nie dotyczy rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych.
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