
OSWIADCZENIE MAJ^TKOWE

ezlonka zarzqdu powiatu, sckrctarza powiatu, okarbnika powiatu, kierownika jednostki
organizacyjnej powiatu, osoby zarzqdzajqeej i czlonlm organu zarzqdzajqecgo powiatowq

u&obq prawnq oraz osoby wydajqecj dccyzje administracyjnc wimicniu starosty
W zwiazku z zakonczeniem pelnienia obowiqzkow Dyrektora Specjalnego Osrodka Szkolno

Wychowawczego w Olbiecinie

Krasnik 31.08.2012
(miejscowoSc) (dnia)

UWAGA:

1
Osoba skladajaca oswiadczenie obowiazana jest do zgodnego zprawda. starannego izupehiego wypetaienia kazdej z
rubryk. . , . . , . , . „

2 Jezeli poszczegdlne rubryki nie znajduja. wkonkretnym przypadku zastosowama, nalezy wpisadyue dotyczy .
3* Osoba skladajaca oswiadczenie obowiazana jest okreslid przynalezno§6 poszczeg61nych skladmk6w majatkowycn,

dochoddw i zobowiazan do maja_tku odrebnego imajatku objetego maizenska. wsp61noscia_majatkowa_.
4. Oswiadczenie majatkowe dotyczy majajtku wkraju i zagranica^
5 Oswiadczenie majaftowe obejmuje r6wniez wierzytelnotei pieni^zne. ... .
6. Wcze&i AoSwiadczenia zawarte sa>formacje jawne, wczejci BzaS inforroacje niejawne dotyczace adresu

zamieszkania skladajacego oswiadczenie oraz miejsca potozenia nieruchomoSci.

CZ^SC A

Ja, nizej podpisany(a), Czeslaw Janusz Widomski Widomski
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) 041ipcal951 w Olbiecinie
Specjalny Osrodek Szkolno Wychowawczy wOlbiecinie

p.o. Dyrektora
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu si? zprzepisami ustawy zdnia 21 sierpnia 1997 r. oograniczeniu prowatorua dzialalnosci
^ospodarczej przez osoby pemiace funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz. 679^ z1998 r. Nr 113 poz. 715 i
Nr 162, poz.l 126, z1999 r. Nr 49, poz. 483, z2000 r. Nr 26, poz, 306 oraz z2002 r. Nr 113, p6z. 9841 Nr
214, poz. 1806) oraz ustawy zdnia 5czerwca 1998 r. osamorzadzie powiatowym (Dz U. z2001 r. Nr 142,
p6z 1592 oraz z2002 r. Nr 23, p6z. 220, Nr 62, p6z. 558, Nr 113, p6z. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200
p6z'. 1688 iNr 214, p6z. 1806), zgodnie zart. 25c tej ustawy oswiadczam, ze posiadam wchodzace wsklad
malzenskiej wspolnosci majafcowej lub stanowiace moj majatek odrebny:

I. Zasoby pienifzne:
- srodki pieni?zne zgromadzone wwalucie polskiej: 15 000 (pietaascie tysi?cy zlotych)
wspolnota majatkowa.

- Srodki pieniefcne zgromadzone wwalucie obcej:.. .nie dotyczy.
- papiery wartosciowe: niedotyczy



- na kwot?: nie dotyczy.

1 Dom opowierzchni: 150 m2, owartosci: 220 tysi?cy zlotych tytul prawny: wspolwlasnoSc malzenska
2. Mieszkanie opowierzchni: nie dotyczy m2, owartosci: nie dotyczy tytul prawny: nie dotyczy
3. Gospodarstwo rolne: rodzaj gospodarstwa: nie dotyczy, powierzchnia: nie dotyczy.

o warto&i: nie dotyczy... rodzaj zabudowy: nie dotyczy
tytul prawny: nie dotyczy
Ztego tytuhx osia£natem(etem) wroku ubieglym przychod idochod wwysokosci: nie dotyczy

4. Inne nieruchomosci: powierzchnia:751 m2 dzialka pod domem z pozycji 1
o warto&i: 75 tysi?cy zl.
tytul prawny: wspolnota majatkowa

in.
Posiadam udzialy wspolkach handlowych -nalezy podac liczbe. iemitenta udzialow:
nie dotyczy

udzialy te

stanowia_pakietwiekszyniz 10% udzia!6w wsp61ce: nie dotyczy

Ztego tytuhi osiajnajem^teffl) wroku ubieglym doch6d wwysokosci: nie dotyczy

IV.
Posiadam akcje wspolkach handlowych -nalezy podac liczb? iemitenta akcji: me dotyczy.

akcjetestanowia^pakietwi^kszymz 10% akcji wspolce: nie dotyczy

Ztego tytuhi osi^gnalem(eteffi) wroku ubieglym dochod wwysokosci: nie dotyczy
V
Nabylem{am) (nabyl moj malzonek, zwylaczeniem mienia przynaleznego do jego maja_tku odr?bnego) od
Skarbu Panstwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorzaxiu terytorialnego, ich zwiazk6w lub
od komunalnej osoby prawnej nastejmja.ee mienie, ktore podlegalo zbyciu wdrodze przetargu - nalezy
podac opis mienia i date, nabycia, od kogo: nie dotyczy



VI.
1. Prowadze. dzialalnosc gospodarczaj21 (nalezy poda6 form? prawna. iprzedmiot dzialalnosci): me
dotyczy

- osobiscie nie dotyczy
- wspdlnie z innymi osobami nie dotyczy
Ztego tytuhi osi^gna)em(eteffl) wroku ubieglym przychod idoch6d wwysokosci: nie dotyczy

2. Za^zam^o^aiaino^gospodarcza.lub jestem przedstawicielem, pelnomocnikiem takiej dzialalnosci
(nalezy poda6 forme, prawny i przedmiot dzialalnosci):
- osobiscie...nie dotyczy

- wsp61nie z innymi osobami nie dotyczy

Ztego tytuhi osiajnaJem(eteffl) wroku ubieglym dochod wwysokosci: nie dotyczy

VII.
1. Wsp61kach handlowych (nazwa, siedziba spoiki): nie dotyczy

- jestemczlonkiemzarzadu(odkiedy):nie dotyczy

- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):nie dotyczy

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy) niedotyczy

Ztego tytuhi osi^gnalem(etem)w roku ubieglym dochod wwysokosxi: nie dotyczy

2. W spoldzielniach: nie dotyczy

- jestem czlonkiem zarzadu (od kiedy): nie dotyczy

>

- jestem czlonkiem rady nadzorczej131 (od kiedy): nie dotyczy >

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy

Ztegotytumosia^^

3. Wfundacjachprowadzacych dzialalnosc gospodarcza; nie dotyczy

3



- jestem czlonkiem zarzadu (od kiedy): nie dotyczy

- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):nie dotyczy

Ztego tytuhi osi^gnalem(eJam)w roku ubieglym doch6d wwysokosci: nie dotyczy

VIII. lime dochody osugane ztytuhi zatrudnienia lub innej dzialalnosci zarobkowej lub zajeA z podaniem
kwot uzyskiwanych z kazdego tytuhi:
55 445,66 zl (pieddziesiat pi?c tysi?cy czterysta czterdziesci piec zlotych, szescdziesiat szeSc groszy)
ztytuhi zatrudnienia wSOSW Olbietin stan na dzien 31 sierpnia 2012 r,
2491,60 zl (dwa tysiace czterysta dziewi^cdziesiat jeden zlotych, szescdziesiat groszy) -umowa zlecenie
stanna dzien 31 sierpnia2012.

k! Skladinfc mieniaruchomego owartosci powyzej 10 000 zlotych (w przypadku pojazdow mechanicznych
nalezy podac marke, model i rok produkcji): Samoch6d Mitsubishi Space Star 2002 rok - wspolnota
majatkowa

X. Zobowiazania pieni?zne owartosci powyzej 10 000 zlotych, wtym zaciajsniete kredyty i pozyczki oraz
warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, wzwiazku zjakim zdarzeniem, wjakiej wysokosci): nie
dotyczy



CZ^SC B

Powyzsze oswiadczenie skladam swiadomy(a), iz na podstawie art. 233 §1Kodeksu karnego za
podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnosci.

Krasnik31 sierpien 2012 rok sr.....'.
(miejscowo^, data) (podpis)

P]^SSSmwytw6rczej wrolnictwie wzakresie produkcji roSlinnej i zwierze^cej, wformie i
zakresie gospodarstwa rodzinnego.
[3] Nie dotyczy rad nadzorczych spoldzielni mieszkaniowych.


