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Uwaga:
1.

osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego
wypełnienia każdei z rubryk.

i

zupełnego

2. Jeżeli poszczegótne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać .,nie

dotvczv".

3.

osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określićpzynależnośćposzczególnych składników
majątkowych, dochodów izobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego maźeńską
wspólnością majątkową.

4.

oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju iza granicą.

5. oświadczen ie majątkowe obej muje równ ież wierzytel

nościpien iężne.

częściA oświadczenia zawańe są informacje jawne, w częściB zaśinformacje niejawne dotyczące
adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenianieruchomości.

6. W

czĘŚc A
Ja, nizej podpisany(a), Trena Droś

( Subocz

)

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) 18. 09 .1965

r. w Trzciance

Dyrektor Zespołu Szkół w Ruszowie
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia '1997 r. o ograniczeniu prowadzenia
działalnościgospodarczĄ przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz.679, z '1998 r. Nr
113, poz. 7'15 i Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 49, poz. 483, z 2OOO r. Nr 26, poz. 306 oraz z 2OO2 r. Nr 1 '13,
poz. 984 i Nr 214, poz. 1806) oraz ustawy z dnia 8 marca '1 990 r. o samorządzie gminny m (Dz. U. z 2oo1
r. Nr 142, poz. 1591 orazz2OO2 r. Nr23, poz.22O, Nr62, po2.558, Nr 113, po2.984, Nr 153, poz.
'1271 i Nr 214, poz- 1806), zgodnie z ań. 24h tą ustawy oświadczam, ze posiadam wchodzące w skład
małzeńskiej wspólności majątkowej lub Stanowiące mój majątek odrębny:

O1n-€

L

+t,'t

Zasoby pieniężne:

- środki pienięzne zgromadzone W Walucie

- papiery

obcej: nie posiadam

wańościowe] nie posiadam
na kwotę:
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nie dotyczy
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115.6 ffi2,oWańości: 25O tys.

1. Dom o powierzchni:

tytuł prawnY:

2. Mieszkanie o
tytuł prawny:

'.wI*.ę.ł'-o-Ś.g-...:...nę].?.ę-ł-"-.Ę.ę....y.p..p-g.]*ę.!.e-...*ę.j.*I.ł:.g..r'*.................

powierzchni: nie

pos1adam m2,owańości. nie dotyczy

nre dotyczy

3. Gospodarstwo rolne:

rodzajgospodarstwa: nie posiadam
o wartości: n1e dotyczv
rodzajzabudowy:
tytuł prawny:

,

powierzchnia:

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychod i dochod w wysokoŚci:
nle dotyczy
4. lnne nieruchomości:

powierzchnia: 1650 m2
działka przydomowa
owańoŚci: wartośćuwzq1ędniona W pozycfi
tytuł prawny: własnośÓ _

TT.1 tj. domu jednorodzinnego

małzeńska wspó]-nota maiątkowa

lll.

1.

Posiadam udziały W społkach handlowych

-

nalezy podaó liczbę i emitenta udziałów:

nie posiadam

.......................t....,.,..

udziały te stanowią pakiet większy niŻ 1oo/o udziałów W spółce:

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) W roku ubiegłym dochod w wysokości:

M.

1. Posiadam akcje w spółkach handlowych

_

nalezy podac liczbę i emitenta akcji:

nie posladam

akcje te stanowią pakiet większy niŻ 10o/o akcji w spółce:

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochod w wysokości: nie dotyczy
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V.

Nabyłem(am) (nabył moj małzonek, z wyłączeniem mienia przynaleŻnego do jego majątku
odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu
terytorialnego, ich związkow lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, ktore
podlegało zbyciu w drodze przetargu
naleŻy podac opis mienia i datę nabycia, od kogo:

-

nie nabyŁam

vt.

1. Prowadzę działalnośÓ gospodarczą2 (naleŻy podać formę prawną i przedmiot działalności):

nie prowadzę
- o s o b śc e :
11.ę... -q.9- !- y 9 ?y-..............
i

i

.

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym przychod i dochod w wysokosci
2. Zarządzam działalnościągospodarcząlub jestem przedstawicielem pełnomocnikiem takiej

działalności(nalezy podać formę prawną i przedmiot działalności):

nie zarządzam
- os o b i Ści e

:

..

Ł+.ę....9._o-!.
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-wspolnie z innymi osobami:

nie dotyczy

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychod i dochód w wysokości:
nie dotyczy
vil.
1.

W społkach handlowych (nazwa, siedziba społki): łr9 q9!-y--c-?y
-j

este m czło n k

i

e

m

zaządu

(od kied

y)

:

.P}.-e-...
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-jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): 11ę j

-e--S-!-ęl!

-jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): l1-e- ] ę9-t-9T

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym dochod wwysokości: nie dotyczy

2. W społdzielniach'
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-jestem członkiem zaządu (od kiedy):

-

nie jestem

jestem członkiem rady nadzorczej3 (od kiedy):

-jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

nie

1estem

nie jestem

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym dochod
3. W fundacjach prowadzących działalnośćgospodarczą

-jestem członkiem zaządu (od kiedy):

nie

W

Wysokości. nie dotyczy

nie dotyczy

jestem

-jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):
-jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy)

nie

jestem

nle;estem

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

lnne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalnoŚci zarobkowej lub zajęÓ, z podaniem

lł* c*.

kwot uzyskiwanych z kaŻdego tytułu:

Dochody
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brutto z tytułu zaLru
tułu (umow
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racę) _ 1546L2.21

ża - 1920.00
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Składniki mienia ruchomego o Wańościpowyzej 10 000 złotych (w przypadku pojazdow
mechanicznych nalezy podac markę, model i rok produkcji):

Małzenska wspó1nota majątko WA
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Zobowiązania pienięzne o wartoŚci powyzej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i poŻyczki
orazwarunki' na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej
wysokości):
P.ę'ł.5....F.1..'WP5''''_-.'''?'2'l9....!.y.:-.'.....z-1.g.|.y.g-Ę....1.g.ę.|.p..whgw.y-...-..'.Ę:*.ę.:łnp-ęYJ.1y.)
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Powyższe oŚwiadczenie składam świadomy(a),iŻ na podstawie aft.233 $
prawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnoŚci.

Węgliniec 23.0Ą.2013 r.

'1

Kodeksu karnego za podanie nie-

Dąrr^z
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(miejscowość,data)

Niewłaściweskreślió.
Nie dotyczy działalnościwytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, w formie i zakresie gospodarstwa rodzinnego.
^
Nie dotyczy rad nadzoreych społdzielni mieszkaniowych.
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