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oŚWlADczENlE MAjĄTKoWE

radnego gminy

Dobrzeń Wlelki , dnia 28 kwietnia 2022. r.
(miejscoWość)

UWaga:
1. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego izupełnego wype|nienial

każdei z rubryk.
2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdująW konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisaĆ "nie dotvczv".

3. osoba składająca ośWiadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych skladników

majątkowych, dochodów izobowiązań do majątku odrębnego imaiątku obiętego małżeńską wspólnością
majątkoWą.

4. ośWiadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku W kraiu iza granicą.

5. ośWiadczenie o stanie majątkowym obeimure róWnież Wierzyte|ności pieniężne.

6. W cżęści A ośWiadczenia zawarte są informacie iawne, W części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu

zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.

czĘŚĆ A
Ja, niżej podpisany Zbi8niew Marian Wajman, Wajman

{imlona i nażWlsko oraż nażWisko rodowe)

urodzony(a) 16 lipa 1962 w Niemodlinie
zatrudniony na stanowisku nauczyciela oraz kierownika obiektów sportowych w Publicznej Szkole

Podstawowej z oddziałami sportowymi W Dobrzeniu Wielkim atakżeWczasieod marca 2QżL do czerwca

2021 r jako nauczycie w Szkole Podstawowej W.Jełowej
(miejsce żatrudnlenia, stanoWi5ko lub f unkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy Z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym |Dz, U. z 20L7 r.

poz. 1875|, zgodnie z art. 24h tej Ustawy ośWiadczam, że posiadam Wchodzące w skład małŹeńskiej

wspólności majątkowej lub stanoWiące mój majątek odrębny:

, papiery Wartościowe: nie dotyczny

. na kwotę

Il.

1, Dom o powierzchni: 128,2. m2, o Wartości:480000 Zł

tytuł praWny: WspółWłasność małźeńska

2. Miesżkanie o powierzchni: . nie dotycży, m2, o waftości

tytut prawny: . wspólwlasność małżeńska.

3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: ..nie dotyczy , powierżchnia

o Wartości; ,,,,,.,,.
rodZaj zabudowy
tytuł prawny: ,,.,.

ł*;

l,

Za5oby pienięźne:

- środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: 159570Zł

- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: 10500Euro



. i#-.",#:;H:ągnąłem(ęłam) 
W roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:

powierżchnja:.dzialka pod domem o pow]eftchni772 m2

lll.
1 posiadam udzjały w spółkach handlowych ż udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców,*. l.':rl.n uczestniczą takie osoby - należy podać liczbę i 

"]ritlni. uOriałOr,nie dotycZy,.,,.,,....,

lV.
1. Posiadam akcje w spółkach

w których ucżestniczą
nie dotycży .,..,.,..,,

handlowych 7 Udljalem gminnych osob prawnych lub przedsięblorcow,takie osoby - należy podać liczbę 
' 

.r'ń.- akcjj:

akcjetestanowiąpakietwiększy"''iÓ;;;;j; ;;;;ł;;, ,........,....,..,.,..,..
Z tego tytułu osiągnątemlęłam; ; ;;;; ;;;;;i;. ;;;;j; ;;,;k;;;,', ..'

2. Posiadam akcie w innych spJił.lr, r,.."ji"*v.i:".i"ru'o"i"e i,.;;;;;r;;;i;;;;;,, ;;;;;u;;u.

Nabyłem(am) (nabył mój 
"""1"-1,,i wyłączeniem mienia przynaleźnego do jego majątku odrębne*o)od skdrbu Panstwa, innej państWowej osoby prawnej, '1"onortu^ 

samorządu 
'eryrorialne.o, 

ichzwiązków, komunalnej osoby prawnej lub związku ,u,.oooi',Jlnu*o następujące mienie, które podlegalozbyciu w drodze przetargu - należy podac opis mienia 
';;,ń;;;;, od kogo: nie dotyczy

Vl .7-?

o Wartości: ujęta W Wartości
domu,,,,,.,,.,,

tytul praWny: wspólwłasność małzeńska

Z tego tytutU osiągnąłem(ęlam 
) w roku ubieglym dochód w wysokości



1, ProwadZę działalność gospodarczą (należy podać formę prawną i przedmiot dzia|alności)

nie dotyczy

- osobiście

- wspólnie z innymiosobami ,...

Vll.
W spótkach handlowych (nazwa, siedziba spótki): nie dotyczy

- jestem członkiem zarządu (od kiedy): nie dotvczy

-jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):

, jestem członkiem komis.ji rewizyjnej (od kiedy)

Z tego tytułu osiągnąlem(ęłam) W roku ubiegłym dochód W Wvsol(ości: ,..,

Vlll,
Inne dochody osią8ane z tytułu Zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem

kwot uzyskiwanvch z każdego tytulu: Dochód za pracę w Publiczne.j Szkole Podstawowej Z Oddziałami

spońowymi 95418,48 Zl, dochód za pracę Szkole Podstawowej W Jełowej 8638,05 żł dochód za pracę

opiekuna na obozie sportowym Aikido 1440 Zl dieta radnego 6888 Zł

lx.
Składniki mienia ruchomego o Wartości powyźej 10 0oo złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych

należy podać markę, model i rok produkcji):

Samochód osobowy marki Renault Megane rocznik2018
samochód osobowy marki Honda city rocznik 2007 .

17&

- wspólnie z innymi osobami

(należy podać formę prawną i przedmiot działalności): nie dotyczy

Z tego tytułU osiągnąłem(ęlam) w roku ubie8łym przychód i dochód w wysokości: ....,...,.....,..,..,..

ż. zarządzam działalnością gospodarczą lUb jestem przedstawicielem pełnomocnikiem takiej działalnoŚci

Z tego t\itułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:



x.
ZobowiąZania pieniężne o Wartości powyżej 10 000 Złoty

warunki, na jakich zostaty udzielone (wobec kogo, w związl<u

Nie dotyc7y

iem, W jakiej Wysokości): ......,..,.
ch, W tym Zaci

z jakim zdarzen
ągnięte kredyty i pożyczki

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 samorządzie

8minnym (Dz. U, z 2O'].8 r,: poz.gg4, 1O0O, 1349 z pózn, zm,)

czĘŚĆ B

Adres zamieszka nia osoby składające,i

podstawie art.24i ustawy 8 marca 1990 r

1OOO, 1349 z pózn. zm.)

Dobrzeń Wielki8 29 kwietnia 2022
1miej5cowość, data)

oświadczenie: Jawność informacji wyłączona na

o samorządzie 8minnym (Dz.lJ,z2OL8 r,: poz,994,

|,oWyZsZe ośWiadczenie składam świadomy{a), iż na podstawie art.233 § 1KodeksU karnego za podanie

nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.

9
(podp]5)


