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OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

wójta, zastępcy wółr,::1]":11l"gJlillij}ll'"1}j.'"1;X';,H,T[:"-';tHr;'IJffi;';*' 
*'*''

osobY zarządzalłctJ I UZliui.ii"'*.l,ł;i;i,i,u"ijnó," 
imieniu wójta,

Chróścice, dlia 20,04,2022 n
(mięjscowość)

Uwaga: , ,,,--renie obowiązana jest do zgo'lnego z prawdą, starannego i zupełnego

l, osoba skladająca ośwradcz

wypelnienia każdej z rubryk, zypadku zastosowania, należy wpisać ]4Ę

'. 
.il;fi'fi;J'óoi# ,uu,yti nie znajdują w konkretnym pr

- 
4'§'Ł' , -,:^l--enie obowiązana jest określić Drzvnależność poszczególnych składników

_ł- osoba skladająca oswlaocz

maiątkowych, dochodów i';;;;i;;;i * majątku "d;Ólń; 
i majątku objętego małżeńską

wsoótnością majątkową, l._^!..: _^ ^,óń,
o. Óii,i"i.r.Ji" .'"jątkowe dotyczy majątku .w F"ji],,_iilT"ł
;. ;ilfic.ńi; ;,;ątXo,n" oU",1,uJ" również wierrytelT'::.n:;§:i§,""ś 

informacje niejawne dotyczące

;. ;,";;J;;l*i"o.,.niu zawarte są informacje j"*li; 
l^1

adresu zamieszkania skladającego oświadczenie oraz miejsca polożenia nieruchomości.

CZĘŚCA

Ia, ńżejpodpisany(a), ", , "Dorota Lewandolvska- Jaroń ( Lewandowska)

ti,nionu i"n-*;rio o,u, n-*1,tr9 1qdowe)

urodzony(a) """,""13,02,1968 w Oławie"

Publiczna Szkoła Podstawowa im, Marii Konopnickiej w Chróścicach

ul, Powstańców Śląskich 1 46-080 Chróścice

p. o Dyrektora

(miejsce zatrudnienią Stanowisko lub funkcia)

oo zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 2l sierpnia l997 r, o oqraniczeniu prowadzenia dzialalności

nosooiarczei przez osoby panl+J"ńii";" p"iiL^" rO), U, z zo|i ,, pÓ, i:Sl) oraz usla,łJ z dnia 8 marca

issb ,. o samorządzie grninny, ior.-ij.:, ) zols ,, poz. 9g4,)..rsoanić , url. 24h tej ustawy oświadczam, że

posiadaln wchodzące w skład ",l^''#irił "io"łIl"S,i 
,i,ń,r"*,i lń stanowiące mój majątek odrębny:

I

iffili,?1'#ff;: zgromadzone w walucie polskiej: 20 tyś współwłasność ma}żeńska

-środki pieniężne zgtomńzone w walucie obcej: nie dotycry

- papiery wartoŚciowe: nie dotycry"

. na kwotę: nie doĘcry

il.
1. Dom o powierzchni: 300 m2, o wańości: 200 tyś §,tuł prawny: współwłasność małżeńska

2.Mieszkanieopowierzchni:niedotycry......m2'owańości:.....'.,.........Ętuł
prawny: ........,...

i, Gospodarstwo rolne:-' 
,iari:gospodarstwa: nie dotyczy, powierzchnia: nie doĘczy

o wartoŚci:, nie doĘczy

rodzaj zabudowy: nie dotycry



Ę,tuł prawny: nie doĘczy

Z tego §,tułu osiągnęł3m w roku ubiegĘm przychód i dochód w wysokości: nie dotycry

4. Inne nieruchomośct:
powierzchnia: nie dotycry

o wańości: nie dotyczy

tytuł prawny: nie dotycry

III.
Posiadam udziały w spółkach handlowych - należy podaó 1iczbę i emitenta udziałów:

nie dotyczy

ldzińy testanowią pakiet większy niż 10% udziałów w spółce: nie doĘczy

Z tego tytułu osiągnęłam w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie doĘczy

Iv.
Posiadam akcje w spółkach handlowych - należy podaó liczbę i emitenta akcji:

akcje te stanowią pakiet większy ńż 10% akcji w spółce: nie dotycry

z tego tltułu osiągnęłam w roku ubiegłl. n dochód w wysokości: nie doĘcry

v.
Nabyłam(nabyłmójmałŹonek,zlłyłączeniemmieniaprzynaleŻnegodojegomajątkuodrębnego)

od Skarbu PŃstwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich

związkóq komunalnej osoby prawrrej lub związku metropolitalnego następujące mienie, którę

podlegało zbyciu w drodze pzzętargLl - na|eży podać opis mienia i datę nabycia, od kogo:

nie doĘczy

- wspólnie z innymi osobami , nie doĘczy"",

Z tego tytułu osiągnęłam w roku ubiegłym przychód i tlochód w wysokości: nie doĘcry

ż. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej

działalności (należy podaó formę prawną i przedmiot działalności): nie doĘcry

nie dotycry

- osobiście nie łlotyczy"""""",

- wspólnie z innlłni osobami nie dotyczy "

Z tego §tułu osiągnęłam w roku ubiegłym

vII

dochód w wysokości: nie doĘcry

nie dotyczy

vL
1. prowadzę działalnośó gospodarczą2 (należy podać fomę prawną i Przedmiot działalnoŚci):

- osobiście nie doĘczy""""",-,

1. W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): nie doĘczy

- jestem członkiem zarządu (od kiedy): nie doĘczy"""""",

- jestem członkiem raĘ nadzorczej (od kiedy): nie dotycry""",

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotycry""",



Z tego ty,tułu osiągnęłam w roku ubiegłym dochodów wysokości: nie doĘcry "

2. W spółdzielniach: nie dotycry

- jestem człoŃi em zarządll (od kiedy): nie doĘczy""",

- jestem człoŃie mtady nadzorcze.j3 iod kiedy): nie ilotycry""",

_ jestem człoŃiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie doĘcry",

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

3. W fundacjach prowadzących działalnośó gospodarczą: nie doĘczy

-jestem członkiem zarządu (od kiedy): nie doĘczy

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie doĘczy

- jestem człoŃiem komisji rewizyjnej (od kiedy) nie doĘczy

Z tego tlułu osiągnęłam w roku ubiegłlłn dochód w wysokości: - nie doĘcry

VIII.

Imedochodyosiąganeztytr,|łr zatrudnienialubinnejdziałalnościzarobkowejltlbzajęó,

, p"ńi". [*ot uzyskiwanych z każdego tfułu:

iil;;" pracę zaokres od 1,01, do t,04,ż022 39,483,49 zl,

liiudn'U' mienia ruchomego o wartości powyżej 10_000 złotych (w przypadku pojazdów

.#;;;";;;h ńezy podaimarkę, model i rok ptodŃcji):

róno rrpŚrł 2013r.- współwłasność małżeńska

hto*iup*iupieniężne o wartości powyżej 10.,000 złoĘch, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki

oraz waruŃi, na jakich zostały udżielone (wobec kogo, w zwi@ku z ja[im zdarzeniem, w jakiej

wysokości): nie doĘcry



cZĘŚĆ B

Adres zamieszkania osoby składającej oświadczenie: Jawność informacji wyłączona na

podstawie art.24i ustawy 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U, z 201,8 r.: poz.994,

1000, 1349 z pózn. zm.J

Miejsce połoźenia nieruchomości wymienionych w punkcie ll części A (adres): Jawność

informacji wyłączona na podstawie art.24i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

8minnym |Dz.U,z2oL8 l.: poz.gg4, 1ooo, 1349 z pózn. zm.\

Ch ń śore-,.. ?p ..Q_.9, zo l z
(miej scowośó, data)

pn\łvższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie ań. 233 § 1 Kodeksu kamego za

iiJ'Jr1"1'.rr"*iv l"U "*l""r" 
prawdy grózi kara pozbawienia wolności,

Zgodrtie zart.l3 ogóInego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwiętnia 2016 r, informujemy, że:

1. Administrator€m prz€twalzanych danych osobowychjęst Gmina Miasto Płock, 09- 400 Płock, stary Ryn€k 1;

2. Kontakt z inspektorem ochrony danych - iod@płock,eu;

3. Dane osobowe pr zetwarzalebędą ąodnie z przepisami ustavy o samorządzie gminnYm (Dz, |J, z20l8 Poz'994)''

4. oclbiorcami danych osobowych będ! *yłą""nl" poolnioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawię

przepisów prawa;

5. Dun. orobo*" przechowywane będą przez okres 6lat:

6. Każdv ma plawo do ządania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ogranlczęnra

* piłuOtu t *.rLionowania prawidłowości danych:

7'KaŻdymapra1,1owniesieniust.argidoo,g*unud,o,"""go,któryrrrjestPrezesUrzęduockonyDanychosobowych;
8. podanie danych osobo\łychjest obowiązkowe na nocy ustawy o samoządzie gminnYm (Dz, U, z2018 Poz'994)'

1 Niewłaściwe skreślić,

'iui. aó.ry aria.lności wyrwórczej w rolnictwie.w zakresie

proOuk.ji .oStl*.j i zwierzęcej, w formie izakresie

eosnodarstwa rodzinnego,

' 
"N"',."jotv"rv *a nu dzo|c4 ch spóldzielni mieszkaniowych,

^;Ąo,01o- J e^rł ąrbuse.l Trn"n
"" """""",/

(podpis)


