
oSWIADCZENIE MAJĄTKOWE

kierownika jednostki organizacyjnej gminy

. . . . . . Janowice Wie lk ie  . . . . . . . . . . . . . . .28.04.2011. . . .
(miejscowość) (dnia)

UWAGA:
1. osoba składająca oŚwiadczenie obowiązana jest do zgodnego zprawdau starannego i zupełnego wypehienia

kaŻdej z rubryk.
f . JeŻeliposzczególne rubryki nie znajdująw konkretnym przypadku zastosowania,naleĘ wpisać ,,nie doĘczy''.
3. osoba składająca oŚwiadczenie obowiązanajest określić przyna|eżmośćposzczegóLnych składników

majątkowych, dochodów i zobowięń do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnoŚcią
majątkową.

4. oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą.
5. oświadczenie maj ątkowe obejmuj e również wierzytelnoŚci pienięme.
6. W częŚci A oświadczeniazawarte sąinformacje jawne' w częŚci B zaś informacje niejawne dotyczące adresu

zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.

CZĄ C

Ja,niiej podpisany(a), Wioletta Bogusława Borowy z domu Jeschke
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) 27 sierpnia 1961r. w Lubaniu
Dyrektor Przedszkola Publicznego w Janowicach Wielkich

(miej sce zatrudnienia, stanowisko lub funkcj a)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia21 sierpnia 1997 r' o ograniczeniu prowadzenia działalności

gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz. 679, z 1998 r. Nr 1 13, poz. 715 i

Nr  162,  po2.7726,21999 r .Nr49,  po2.483,2 f000 r .Nr26,  poz .306orazz200f  r .Nr  113,poz .984 iNr

2I4,poz.1806)orazustawy zdnia8marca 1990r. osamorządziegminnym(Dz.U. z200I r.Nr 142,poz.

I59I  orazz f002 r .Nr23,  poz .220,Nr62,poz .558,Nr  113,  poz .984,Nr  153,  poz . l27 l  iNr214,poz .

l806), zgodnie z art.24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności

majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

I. Zasoby pieniężne:
środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: 100.000'00. wspólność majątkowa

małzeńska
środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy
papiery wartościowe: nie dotycry

s A



il.
1. Dom o powierzchni 420 m2, o wartości: 800.000'00 złtyttlł prawny: własność, wspólnośó

majątkowa małzeńska
2. Mieszkanie o powierzcl:r;ri 74 m2, o wartości: 150.000'00 złoraz o pow. 47,35 m2 o wartości

250.000'00 z\ tytllł' pf awny : własność, wspólność maj ątkowa małżeńska;
3. Gospodarstwo rolne : nie doĘczy
4' Inne nieruchomości: powierzchnia: prawa własności działek budowlanych nr 364129

i364l30 położonych w Janowicach Wielkich o powierzchni łącznej l..759,00 m2,

zabudowanych domem mieszkalno.usługowym wymienionym w punkcie 1'; udział w
prawie własności w wysokości36,14oń w działce nr 37211położonej w Janowicach
Wielkich' zabudowanej domem mieszkalnym, w skład którego wchodzi lokal mieszkalny
opisany w części pierwszej punktu 2, prawo własności działki nr 37214 niezabudowanej o
powierzchni 189 m2 stanowiący teren ogrodu do wymienionego wcześniej lokalu
mieszkalnego; udział w wysokości 92110000 części w prawie użytkowania wiecrystego
działki zabudowanej domem mieszkalnYfil lV skład którego wchodzi lokal mieszkalny
opisany w części końcowej punktu 2
o wartości: wartość praw własności orazudziałów w prawach własności i prawie
uĘtkowania wiecrystego ujęto łącznie z posadowionymi na nich budynkami i lokalami
mieszkalnymi,
tytuł prawny : własność, wspólność maj ątkowa małżeńska

ilr.
Posiadam udziały w spółkach handlowych - na|eŻy podać |iczbę i emitenta udział'ów nie dotyczy
udziały te stanowią pakiet większy niŻ I)Yo udziaŁów w spółce: nie dotyczy ,

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

IV.
Posiadam akcje w spółkach handlowych . nalezy podaó liczbę i emitenta akcji: CEZ.299, GPw -
25, HWE -1800, ZUR -23000, PKO -1771 ,
akcje te stanowiąpakiet większy nii 10oń akcji w spółce: nie dotyczy
Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: |86,14 zł.

Maj ątek obj ęty wspólno ścią maj ątkową małzeńską.

v.
Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przyna|eżznego do jego majątku
odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu
terytorialnego, ich związkow lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które
podlegało zbyciu w drodze ptzetargu - na|eżry podać opis mienia i datę nabycia, od kogo: nie
dotyczy.



vr.
1. Prowadzę działalnośó gospodarcz{21 1na|e4 podaó formę prawnąi przedmiot działalności): nie

dotyczy
osobiście nie doĘcry
wspólnie z innymi osobami nie dotycry

Ztego t1'tułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości nie dotyczy

2. Zaruądzam działalnościągospodarczą|ubjestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej

działalności (na|eĘ podaó formę prawną i przedmiot dział,aIności): nie dotycry

osobiście nie dotyczy
wspolnie z innymi osobami nie doĘczy

Ztego ty.tułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

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

jestem członkiem zarządu (od kiedy): nie doĘcry
jestem członkiem rady tadzorczej (od kiedy): nie dotycry
jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy) nie dotyczy

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy
2. W spółdzielniach: nie doĘcry

jestem człoŃiem zarządu (od kiedy): nie dotyczy
jestem członkiem rady nadzorczej!3] (od kiedy): nie doĘczy
jestem człoŃiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie doĘcry

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie doĘcry
3 . W fundacj ach prowad zący ch działalność gospodarczą nie dotyczy

jestem członkiem zarządu (od kiedy): nie dotyczy
jestem członkiem rady nadzorczej (odkiedy): nie dotyczy
jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie doĘcry

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochod w wysokości: nie dotycry
VIil. Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęó, z
podaniem kwot uzyskiwanych zkazdego tytułu: dochód brutto z tytułu zatrudnienia 62.527,62 zł

dochód brutto z Ętułu działalności gospodarczej prowadzonej przez małzonka l07.547,68 zł,,
dochód brutto zrenĘ małżonka 6.47l,50 zł i świadczeń chorobowych 3.640,27 zł

IX. Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 zł'otych (w przypadku pojazdów

mechanicznychna|eĘ podaó markę, model i rok produkcji): samochód Skoda Yeti 2o0 TDI rok prod.

2010; samochód Seat Leon 1'9 TDI
Maj ątek obj ęty wspólno ścią maj ątkową małżeńską.



X. Zobowiązaniapieniężne o wartości powyżej 10 000 złotych, w tym zacirynięte kredyy i
poiyczki oraz warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w zvtiękuz jakim zdarzeniem, w
jakiej wysokości): kredyt bankorvy w rachunku bieżącym BZ wBK S.A. (stan na31.12.2010 r.)
70.5|3,78 zł.
Kredyt zaciągnięĘ w ramach prowadzonej działalności gospodarczej małżonka.



Jan owice Wielkie 28-0 4-2011
(miejscowość, data)

[1] Niewłaściwe slaeŚlić'
[2] Nie doĘczy działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i ntierzęcej, w formie i
zakresie gospodarstwa rodzinnego.
[3] Nie doĘcry rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych'


