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I #:il:f$E ""lT#f"* 
obcwi4zana jest clo zgortaego z pra*'da, sraranneso i zupernego

2' 
ifrlfr$i-t--g6tre 

rubr5'ki nie znajdujq w kankrctn3'm przypadku zastoscwania, nalezy wpisaf .,nie
3' os'clra skladaj4ca a{wiadczenie *l}{}wiqzana jest okreslid prz-r.naleiaesi pa*zrzegr6ln-vck skladnik6ymaj4tkowych' dcchoddw i zotrowiqzaf ao majattiu carguego i maj4tku-alrjgtego xsp6ln*{ci4 r*aj41ktrw64' O$wiadczenie n stanie mai4tkaqm rlotyczy mai4tku * kraju i za granic45' oswiadczenieo stanie mai4trrowym ohejmuje lt'wniei wierzlterno$ci pieni@ne6' w czesci A sswiadc"enia zawarte sa inrirmac;e ja'mre, * 

""ii"i 
R_ za6 informacje uiejaxne rrotycz*ce adresuzami€$d{axia skladaj4cego oswiadczenie araz miejsce polozenia nieruchcmosci"czqscA

Ja- niiej podpisanv{a), Jaroslary Druchniak
(irniota inazrvisks oraz nazr+,isko radoxe)

urodzony(a) U.A|.I974 t w ..........Pultusku

Zespdl Szk6t Zawodor.r,ych im. J. Ruszkorvskiego w pultusku. dl,rektor

po zapoznaniu sis zprzepi*"ou,,fT1*ii'"rlffiffffii$nTlf#"*r1"'il-rozenia <rziararnosci gospodarczejprzez oscb-v pelniqce funkde publiczne {Dt. q-_ryr ioe, por. sas"Ttsesr. Ni rr:-po:r. zis iNr 162, pz. 1126" z1999 r' Nr 49' poz' 483, z 2004 r- Nr 26, poz 3a6, ataz z 2002 r. Nr rj3: 
?!.984 i Nr 2L4, pz.'i806] craz ustarry zdnia 5 czem'ca 1998 r' o samorz4dzie powiatonlm (Dz.tJ. z2oolr. Nr iaz, par. tssz ini).zulzr, Nr 23, poz. 220,Nr 62" poz' 558' Nr 113, poz'.98'4, Ni ts:. wz- -t?tt,Nr 200, poz. 1688 i Nr zi+, por. rao?1, zgodme z art. zsc tejusta$y osr+'iadcza*, ze posiadam wchodz4ce w sklad *ar=e,n"tiiiwspotnosci *u:a*l**: i.ri ,t ooota"" rn6j rnajqtekodrgbny:

L
Zasoby pienigzte-
- *rodkipienig2nezgronudzonewwaluciepolskiej:-...-......3000021.{wspohrtasno*d}..,.

- Srodki pienigzne zgromadzone w warucie obcej: ...-.734.g0 Euro {wspotwlasnoSi).

papiery rl'afio3ciowe: ..nie dah,czv

nakwotg:
IL
1 .

a .

-)-

Dcm o powierzclni: Z4g m2" o rvartasci: 200 000
notariaiqtn przez rodzic6w):

Mieszkanie o powierzchni:34_9 m2,o wartosci: 42
Cospdarstiro rclne:
rodzaj g*spodarstr+a: grunfi, rolne, powierzclxria: .

z). tytvlpra$'ny: wlasnorff odrgbna (przekazany aktem

500 zl. 4'tul prawny: wspol*{asnoii

. . . . . . . .2,3i  ha.. . . . . .

700 zl dochod 300zl.
.t-

o wartoSci: .....,....... i5 0$0 zt

rodzaj zabudo$y: . ..... ... ....nie dctyczy.. ....
fytul pra*ny: rvspolwlasno6i.....--......-.-..

ztega trrtulu osiqgullem(glam) *, roku ubieglym przych6d i doch6d w w],sokoici: pryrychdd 2

Inne nieruchomosci:
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powierr-chnia: a) deiatl''? s"34 ha {*lamoii odrgbna), (pkt.1) i d*m tr4$ rn2 {n-sp6l*{asna{i}. dzialki: o.o5 5a
(wsp6hvlasnosc) , b) 0.36i ha (wspdlwlasncsf), 0.1 t 8 ha (wspGwlasnosc). c) mieszkanie 42 rn2
(rvsp6htlasnofi)

o rvartosci: -100 Off) zl.

t54ut prar*nrr . -............,.. .... r*sp6lw4asqo$i

IIL
Posiadam udzialy w spelkach handtor*ych - rnleqg pcdai liczh i emitenta udzial6w:

ztego g'hrtu osi4gn4lem(glan) w roku ubieg\'m dochdd vv w_vsokosci: .....--.,.nie dcf'czv

ry.
Posiadam akcje w spdlkach handlou,ych -nalezy podai liczng i emirefta akcji:

..-,--_nie dcttczv

akcje te stanowiq pakiet wigkszy nr2 l}yoakcji rv spolce: .....-.-nie dotyczy

Z teg* t5'tuiu osi4gnqlern{gtarn) rv roku ubieglvrn doclrdd rv wysckoSci: .......-......nie dotvczv

v.

vr.
I .

Nabylem(am) (nabyl m6j.maDcnek. z wyl4czeniem mienia przlnale2nego do jego rnaj4tku odrgbnego) od ska6uPafstwa, innej parisfwowe; ogolr prawnej, jednostek sarnorz4ou terytoriatoigc, i"it iaa#o** iub ad kornunalnej osobyprawnej nast9puj4ce mienie, kt6re pdlegalL zbyciu w d-rodze przet*so -naleLry@ai opis mieniai datg nabycia, od
::::

Prowadzg dzialalno*i gospodarczq? {rialezy podad formg prawnq i przedmiot dzielalno6ci):
...uie doryczy

- osobi6cie

z.

nie dot-xczy
- lvsp6lnie z innymi osobarni

Z tego gtutu osi4gnqlem(glarn) rv rok-u ubieglvm przlch6d i doch6d w wysokosci:

.. -nie dotycz-v.. -....
Tatz4dzutdziatalno(ciq gospodarcz4 lub jestent przedstar+'icielenr- pelnourccnikiam takiei drialal*ofcr {nElezypodai formp praurq i przedadot dziaiaJnodci):

- osobi5cie

rvspolnie z innmri osobami

.nie dctyczy
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....-..,-....... -...nie dot-}czy.....-
z tega f'futu osiqgnqrem{ptam) w roku ubiegrym docrr6d r+,wysoko*ci: nie doh.czv_

WL
1. lV spdtkach handlox_vch {nazxa. siedziba spclki}:

...nie dorv*czv

- lestem czlcnkien zarz4du(od kied-v)

.."....nie dotyczry
- jestent czlonkiem rady nt&orczej {od kiedv}

...aie dotyczy.
jestem czlonkiem kamisji rewiryjnej (od kiedv);

..me dotvczv

2.

z tego tytutu osi4gnqlem(glam) rv rokn ubiegfm dochdd w wysokosci:
W sp6ldzielniach:,. --.....

Jesteu czlonkism zarz4da{od kiedv):

J.

.-.nie dofyczy
jestem czlcnkiem rady nadzorczsj3 (od kiedr,.): .....

nie dafycr?
- Jestem czlonkiem komisji rewiz.rjnej (od kiedv):

ztego t$ulu osi4gnqlem(glam) w roku ubieglym dochdd w wysokosci, *.or*o
W fundacjach prowadz4cych dzialahosc gospodarczq: ................

...-.nie doq,czy

Jestern czlonkiem zarzqdu (od kiedv)

..,.............,.nie dotyczy.
- Jestem czlonkiernrady nadzorczej (od kiedv);

: l***-::*:jJ:ffi:1*.*:
v;Z 

teco 6tutu osi4gu{etr{9larn) w roku ubieg\rn doctrdd

Inne dochody csiqgane z {frtrtu zatrudlienia lub i.orEuqyskiwaaych z kaidiego g{utu:

.......nie dcfyczy

zarobkowej lub zajpg z podaniern krvol

rv rvysokosci:

dzialalnoici

......_.........104 044, 73 r;1...{ZSZ i CKtrt
I4 +0{) zt

Dt
Skladniki nienia ruchonego o warto5ci poll1zeJ
marke, nodel i rok proOuki;i):

l0 tXX) zlotlch {w pr4padku pojazd6r.r, mechaniczn}ch nalery podai
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Zobowiqzania pienigzre o wartofci polvy-Zej l0 000 zl, w tlm zaci4gnigte lffedyty i po21.czki oraz rvarunki, na jakich
zostaty udzielone (wobec kogo. w zwi4zku z jakim zdarzeniem, q'jakiej wysokoici;: 

^ '

.."..-nie dotyczry.

Powyzsze oswiadczenie skradam 6wiadomy(a), i2 na podstawie a,t. 233 $
zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnodci.

I Kodetsukarnego zapodanie nieprawdy lub

.....ftftusk. 30.04.20 I 5.
(miejscowo$6, data)

-?q.*.G--- lrr*rA*--.-L.u lddi;;
t Niewlajciwe skre6li6.
2 Nie dotyczy dziatalnoSci wytw6rczej w rollictwie w zakesie produkcji roSlinnej i zwierzpcej, w formie i zakresie
^ gospodarstwardzinnego" 

- ---J - -"---a-
' Nie dotycry radnadzorcrych spoldzielni mieszkaniswv.h
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