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OSWIADCZENIE MAJi\TKOWE 

'NOjta, zast~pcy w6jta; sekretarza min' I a' " .. 
organizacyjnej gminy osoay zarzttdza' g . ,)' s:ar;mka gmmy, kterownika jedn. ostki , ~ttCej 1 cz on fa organ d' .. .... 

prawntt oraz osoay '.vydajttcej decyzje ad ' '4~ zafZ~z~Jtt?ego gll1:lnnli ~soattmlms raeYJne W ImlenlU '.v6jta[l] ..... . 

Zabia Wola, dnia 29.04.2013r.1 
~ 

Uwaga: 
I. Osoba skladaj'lca oswiadczenie obowi~a jest do zgodnego z prawd4 starannego i zupeinego wypeJnienia 

kaZdej z rubryk. 
2. lezeli poszczeg61ne rubryki nie znajduj'l w konkretnym przypadku zastosowania, naleiy wpisac "nie 

dotyczy". 
3. Osoba skladaj'lca oSwiadczenie obowi~ jest okreslic przynalemosc poszczeg6lnych skladnik6w 

maj'ltkowych, dochod6w i zobowi~ do maj'ltku odr~bnego i maj'ltku obj~tego malzensk'l wsp6lnoSci<I 
maj'ltkow'l. 
4. Oswiadczenie maj'ltkowe dotyczy maj'ltku w kraju i za granicll. 
5. Oswiadczenie majlltkowe obejmuje r6wniez wierzytelnosci pieni~me. 
6. W c~sci A oswiadczenia zawarte sll informacje jawne, w cz~sci B zas informacje niejawne dotyc~ adresu 
zamieszkania skladajllcego oswiadczenie oraz miejsca polozenia nieruchomoSci. 

CZF;SCA 

la, niZej podpisana, Krystyna Teresa Pietrzak z d. Kozinska 
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe) 

urodzona 06.02.1962 r. w Zyrardowie 

zatrudniona Urzij.d Gminy w Zabiej Woli 

na stanowisku Dyrektora Gimnazjum im. l6zefa Chelmonskiego w l6zefinie 


po zapoznaniu si~ z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 ograniczeniu 
prowadzenia dzialalnosci gospodarczej przez osoby pelniij.ce funkcje publiczne (Dz. U. Nr 
106, poz. 679, z 1998 r. Nr 113, poz. 715 i Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 49, poz. 483, 
z 2000 r. Nr 26, poz. 306 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984 I 
i Nr 214, poz. 1806) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzij.dzie gminnym (Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, 
Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806), zgodnie z art. 24h tej ustawy oswiadczam, 
ze posiadam wchodzij.ce w sldad malzenskiej wsp61nosci majij.tkowej lub stanowiij.ce m6j 
majij.tek odr~bny: 

I. 
Zasoby pieni~Zne: 
- srodki pieni~zne zgromadzone w walucie polskiej: NIE DOTYCZY 
- srodki pieni~zne zgromadzone w walucie obcej: NIE DOTYCZY f- papiery wartosciowe: NIE DOTYCZY na kwot~: .......................... . 
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II. 
1. Dom 0 powierzchni: 98,5 m2

, 0 wartosci: podano w pkt 4 tytul prawny: wlasnosc 
2. Mieszkanie 0 powierzchni: NIE DOTYCZY m2, 0 wartosci: .............. tytul prawny: =:-:-= 
 I
3. Gospodarstwo rolne: 

rodzaj gospodarstwa: NIE DOTYCZY ,powierzchnia:.......... ... 0 wartosci: I 

rodzaj zabudowy: ........................ tytul prawny: ...................... . 

Z tego tytulu osiij.gnij.lem(~am) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokosci: ..... 
 I 

i 

http:stanowiij.ce
http:wchodzij.ce
http:pelniij.ce


4. lone nieruchomoSci: 
powierzchnia: dzialka budowlana 0 powierzchni 600 m2 zabudowana, dom jednorodzinny 
wymieniony w pkt. 1 
o wartoSci: hlczna wartosc domu i dzialki 148 700,00 zl, tytul prawny: wlasnosc 

m. 
Posiadam udzialy w sp6lkach handlowych - nalezy podac liczb~ i emitenta udzial6w: 

NlEDOTYCZY 
udzialy te stanowi~ pakiet wi~kszy niz 10% udzial6w w sp6lce: ==.......................... 
Z tego tytulu osi~gn~lem(~am) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: ................................. . 

IV. 

Posiadam akcje w sp61kach handlowych - nalezy podac liczb~ i emitenta akcji: 
NlEDOTYCZY 

. . k' . k '. 10°/ ak .. .1.1akCJe te stanowl~ pa let Wl~ szy ruz /0 CJl WspUlce: ...................................................... . 

Z tego tytulu osi~gn~lem(~am) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: .............................. .. 


v. 
Nabylem(am) (nabyl m6j mali:onek, z wyl~czeniem mienia przynalemego do jego maj~tku 

odr~bnego) od Skarbu Paitstwa, ionej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorz~du 
terytorialnego, ich zwi~k6w lub od komunalnej osoby prawnej nast~puj~ce mienie, kt6re 
podlegalo zbyciu w drodze przetargu - nalei:y podac opis mienia i dat~ nabycia, od kogo: 
NlEDOTYCZY 

VL 

1. Prowadztt dzialalnosc gospodarcz~[2] (nalezy podac form~ prawn~ i przedmiot 
dzialalnosci): NlE DOTYCZY 
- osobiscie .................................................................... . 
- wsp61nie z innymi osobami -:-:-:...=..=...=....,.,., .............................. 
Z tego tytulu osi~gn~lem(~am) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokosci: ... ___ ... __ ... _ 

2. Zarz~dzam dzialalnosci~ gospodarcz~ lub jestem przedstawicielem, 
pelnomocnikiem takiej dzialalnosci (nalezy podac formtt prawn~ i przedmiot dzialalnosci): 

NlEDOTYCZY 
- osobiscie .................................................................... . 

'1" . b .- wspo rue z mnyml oso ami ........................................ . 

Z tego tytulu osi~gn~lem(~am) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: ................................ . 


vn. 
1. W sp6lkach handlowych (nazwa, siedziba sp61ki): NlE DOTYCZY 

- jestem czlonkiem zarz~du (od kiedy): ................................................ . 

- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): ....................................................... . 

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): .................................................. . 

Z tego tytulu osi~gn~lem(~lam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: ................................. . 

2. W sp61dzielniach: NlE DOTYCZY 

- jestem czlonkiem zar~du (od kiedy): .................................................................................. . 

- jestem czlonkiem rady nadzorczej[3] (od kiedy): ............................................................... . 

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ............................................................... . 
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Z tego tytulu osil!gnl!lem( ~am) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: ............................ . 

3. W fundacjach prowadzl!cych dzialalnosc gospodarczl!: NIB DOTYCZY 
- jestem czlonkiem zarzl!du (od kiedy): ................................................................................. . 
- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): .................................................................... . 

. I nki k ... ... ( d k' d ) - Jestem cz 0 em omIsJl rewlzYJneJ 0 Ie y : ............................................................... . 

Z tego tytulu osil!gnl!lem( ~am) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: ............................ . 


VllI. 

Inne dochody osil!gane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnosci zarobkowej lub zajyc, 
z podaniem kwot uzyskiwanych z kazdego tytulu: 
dochody z tytulu zatrudnienia 96 628,60 zl 

IX. 

Skladniki mienia ruchomego 0 wartosci powyzej 10 000 zlotych (w przypadku pojazd6w 
mechanicznych nalezy podac marky, model i rok produkcji): 
Volkswagen Golf - rok 2006 wsp6lwlasciciel 
Volkswagen Golf - rok 2009 - wsp6lwlasciciel 

x. 
Zobowil!Zania pieniyzne 0 wartosci powyzej 10 000 zlotych, w tym zacil!gniyte kredyty 
i pozyczki oraz warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwil!Zku z jakim 
zdarzeniem, w jakiej wysokosci): 

NIEDOTYCZY 


