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osWlADczEN l E MAJĄTKoWE

, kierownika jednostki organizacyjnej
powiatu, osoby zarządzalącei i ezłenkagrganu zarłądzająeegepewiatewą eqPbą prawną
eraz eseby wydaiąeei deeyzje administraeyine w irnieniu staresty'

Kowary , dnia 18.09.2014
r.
(miejscowośc)

Uwaga:
.l. osoba składaiąca oświadczenieobowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego izupełnego wypełnienia każdejz rubryk'
2- Jeżle|iposzczegÓ|ne rubryki nie znajdują w konk.etnym przypadku zastosowania, na|eżywpisaĆ ..nie dotvczv".
poszczegÓ|nych sk|adnikÓw mająt3 . osoba sk|adająca oświadczenieobowiązana jest okreś|ićprzyna|eżność
kowych, dochodÓw i zobowiąza do majątku odrębnego i majątku objętego matże ską wspÓ|nością majątkową.
4. oświadczenie majątkowedotyczy majątkuw kraju i za g]anicą.
5 . oświadczenie majątkoweobejmuje rÓwnież wierzyteInoŚci Pieniężne.
6 . W częściA oświadczeniazawarte są informacje jawne, w częściB zaśinformacje niejawne dotyczące adre.
su zamieszkania składającegooświadczenieo]az miejsca położenianieruchomości.

czĘscA
z domusurdzie|'
KrystynaAnna Patynowska
Ja, nłiejpodpisany(a)'

(imionai nazwiskooraz nazwiskorodowe)

18 kwietnia1965r.w Kowarach
urodzony(a)
w Kowarach'u|'szko|na1; Dyrektor'
ZespÓłszkÓłogÓ|nokształcących

(miejsceratrudnienia,stanowisko lub funkc,ja)

prowadzenia
gopo zapoznaniusię z pzepisamiustawyz dnia 21 sierpnia1997 r. o ograniczeniu
działalnoŚci
(Dz.U. Nr 106' pof.679, z 1998r' Nr 113' poz' 715 iNr 162,
przezosobypełniące
funkcjepub|iczne
spodarczej
poz.1126,z 1999r. Nr 49, poz.483,z 2000r. Nr 26, poz.306orazz 2002r. Nr 113, poz.984 i Nr 214,po2.1806)
orcz
powiatowym
(Dz' U. z 2001(' N| 142,poz.'|592orazz 2002r' Nr 23,
ustawyz dnia 5 czerwca1998r' o samorządzie
zgodnie
poz.220,Nr 62, poz.558,Nr 113,poz.984,Nr 153,poz.1271,Nt200,poz.1688iNr214, poz.1806),
|ub staże posiadamwchodzącew składmałżeskiej wspÓ|noŚcimajątkowej
z ai 25c tej ustawyoświadczam'
nowiące
mÓjmajątek
odrębny:
t.
Zasobypieniężne:
_ Środkipienięinegromadzone
niedotyczy
w waluciepoIskiej:
_ środki
pienięŻne
gromadzone
w wa|ucieobcej:niedotyczy
- papierywartościowe:
nie dotyczy
na kwotę:
.
1

Dom o powierzchni:12o m2' o wartoŚci:ok' 25o tys. zł tytułprawny:wtasnoŚÓ- małfeska wspolność

majątkowa
niedotyczytytułprawny:niedotyczy
2' Miesfkanieo powiezchni:niedotyczym2,o wartości:
rolne:
3. Gospodarstwo
niedotyczy
niedotyczy,powierzchnia:
rodzajgospodarstwa:
niedotyczy
o Wartości:
rodzajzabudowy:
niedotyczy
prawny:niedotyczy
tytuł
pzychÓd i dochÓdw wysÓkości:
w rokuubiegłym
nie dotyczy
Z tegotytułuosiągnąłem(ęłam)

4. Innenieruchomości:
powierzchnia:
działka
o pow'780 m2 z zabudową(dom)
46800złwańośĆ
działki
bez zabudowy
o wańości:
. małŹeńska
wspÓ|noŚĆmajątkowa
tytułprawny:własnośc
.
- na|efypodac|iczbęiemitentaudziałÓw:
Posiadamudziały
w spÓłkachhand|owych
niedotyczy
w społce:
niedotyczy
udziatyte stanowiąpakietwiększyniŻ10%udziałów
w rokuubiegłym
dochÓd w wysokoŚci:nie dotyczy
Z tegotytułuosiągną,łem(ęłam)

tv.
- na|eiypodać|iczbęiemitentaakcji:
Posiadamakcjew spÓłkachhand|owych
niedotyczy
akcjete stanowiąpakietwiększyniż10%akcjiw spÓłce:niedotyczy
W rokuubiegłym
niedotyczy
Z tegotytułu
osiqgnąłem(ęłam)
dochódW wysokości:

v.
(nabyłmÓJ małżonek'
mieniaprzyna|eżnego
od skarz wyłączeniem
do jego majątkuodrębnego)
Nabyłem(am)
ich związkówlub od ko.
bu Państwa.innej państwowejosoby prawnej'jednosteksamoŻąduterytoria|nego'
zbyciu W drodze przetargu_ na|eŹypodaĆopis
muna|nejosoby prawnejnastępującemienie' które pod|egało
mieniai datęnabycia,od kogo:niedotyczy

vt.
podacformęprawnąi przedmiot
gospodarczą2
(na|eŻy
niedotyczy
1 Prowadzędziała|noŚc
działa|ności):
. osobiŚcieniedotyczy
-

wspó|niez innymiosobaminiedotyczy

przychódi dochódw wysokoŚci:niedotyczy
w rokuubiegłym
z tegotytułu
osiągnąłem(ęłam)
2 zarządzam działa|noŚciągospodarczą |ub Jestem pzedstawicie|em' pełnomocnikiemtakiej działa|ności
podaćformęprawnąi przedmiot
(należy
niedotyczy
dzia,ła|ności):
osobiŚcieniedotyczy
WspÓ|nie
z innymiosobaminiedotyczy
przychódi dochÓdw wysokości:
rokuubiegłym
niedotyczy
Z tegotytułu
osiągnąłem(ęłam)W

v .
(nazwa,siedzibaspołki):
niedotyczy
1.W spółkachhand|owych
_ jestemczłonkiem
zarządu(odkiedy):niedotyczy
.anynadzorczE(odkiedy):niedotyczy
_ jestemczłonkiem
- jestemcztonkiem
(odkiedy):niedotyczy
komisJirewizy.'nej
przychÓdidochÓdw wysokoŚci:
niedotyczy
w rokuubiegtym
z tegotytu,łu
osiągnąłem(ęłam)
2. W soÓłdzieIniach:
niedotyczy
_ jestemcztonkiem
zaŻĄdu(odkiedy):niedotyczy
_ '|estemczłonkiemradynadzorczĄ3(odkiedy):nie dotyczy
_ jestemczłonkiem
(odkiedy):niedotyczy
komisjirewizyjnej
Z tegotytułu
osiągnąłem(ęłam)
w rokuubiegłym
dochÓdw Wysokości:
niedotyczy

Rł

!::ĘĘ!.JtĘĘ'l

3. W fundacjachprowadzącychdziata|noŚcgospodarczą..
nie dotyczy
- jestem członkiemzarządu (od kiedy):nie dotyczy
_ jestem członkiemrady nadzorczej(od kiedy):nie dotyczy
- jestemczłonkiemkomisjirewizyjnej(od kiedy).nie dotyczy
w roku ubiegłymdochod w wysokoŚci:nie dotyczy
Z tego tytułuosiągnąłem(ęłam)

|nne dochody osiągane z tytułuzatrudnienia|ub innej działa|noŚcizarobkowej|ub zajęÓ, z podaniem kwot
uzyskiwanychz każdegotytułu:
aabfi,ll zł- mojewynagrodzenieze stosunkuptacyza rok 2013'
- wynagrodzenie
ze stosunkupęcy za rok 2013,
57876,12złwspołmałżonek

tx.

mechanicznychna|eŻy
składnikimienia ruchomegoo {/artościpowyŻej1o ooo złotych(w pzypadku pojazdÓu/
małżeska wspÓ|nośĆ
własnoŚÓ
2006
Goa|,
P|us
Go|f
,
produkcji):
v.oltswagen
|odac markę, mode| i ro[
maJątkowa

x.

Zobowiązaniapieniężneo wartoŚci powyżej10 ooo złotych,w tym zaciągniętekredytyi pożyczkioraz warunki,
na jakichzostaiyudzie|one(wobeckogo'w zwiazkuz jakimzdaŻeniem,w jakiejwysokoŚci):nie dotyczy

if na podstawieart. 233 s 1 Kodeksu karnegoza podanienie.
składamświadomy(a\,
Powyższeoświadczenie
prawdyIubzatajenieprawdygrozi kara pozbawieniawo|ności.

Kowary,
dnia18.09.2014r
'

(miejscowośc,
data)

(podpis)

&,ot{ilr^V

1 Niewłaściwe
skreś|ic'
, Nie dotyczydziata|ności
w formiei zakresiegospodari A./ierzęcej,
w ro|nictwie
w zakresieprodukcjiroś|innej
Wytworczej
stwarodzinnego.
^
. Nie dotyczyrad nadzorczychspÓłdzielni
mieszkaniowych'

