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1. OsoOaisiiladai4cq,g6w:i.adcze-nier.obowiEzana jest do zgodnego z prawd4, stiarannego i

zu peln6$ii"riiyfieln ien ia ka2dej z ru bryk'

2. Jeieli poszczeg6lne rubryki nie znajdujq w konkretnym przypadku zastosowanian

nale2y wpisa6 ..nie dotvczv".

3. Osoba skladajqca oSwiadczenie obowiEzana jest okre6li6 przynale2no66

poszczeg6lnych skladnik6w maj4tkowych, dochod6w i zobowi4zari do majEtku

odrqbnego i majEtku objgtego mal2efiskq wsp6lno6ci4 majqtkowq'

4. Oswiadczenie o stanie maj4tkowym dotyczy majqtku w kraju ilza granicq'

5. Oswiadczenie o stanie maj4tkowym obejmuje r6wnie2 wierzytelno6ci pienig2ne.

6. W czg6ci A o$wiadczenia zawarte s4 informacje jawne, w czq6ci B za5 informacje

niejawne dotyczqce adresu zamieszkania skNadajqcego o6wiadczenie oraz miejsca

poNo2enia nieruchomo6ci.

czEsc A

Ja, ni2ej podpisany(a), Emilia Maria Wantoch-Rekowska,
nazwisko rodowe Wantoch'Rekowska

u r o d zo nY ( a ) 28.03.1979r. w Ko6cierzynie

Porad n ia Psycholog iczno - Pedagog iczna w Ko5cierzynie

Dyrektor

po zapoznaniu siq z przepisami ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzEdzie powiatowym

iOr. U. z2OO1r.-lrlr 142, po2. 1592;zm.z2OO2 r. Nr23, po2.220, Nr62, poz' 558, Nr 113,

po2.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 2O0,poz. 1688, Nr 214,po2. 1806; zm,z 200ii r. Nr 162'
'poz. 

1568; zm. z ZSO+ r. Nr 1 02, poz. 1055), zgodnie z aft. 25 c tej ustawy o6wiadczam,2e

posiadam 'ovelrodz stanowiqce m6j

majqtek odrqbny:

t.

Zas;oby pieniqZne:

- Srodki zgromadzone w walucie polskiej: OkoNo 20.000 zN

- Srodki pieniq2ne zgromadzone w walucie [NIE DOTYCZYI

obcej:

- papiery wartosciowe: lNrE DOTYCZYI

na kwote:

il.

1. Dom o [NIE DOTYCZYI m2, o wartoSci: [NIE DOTYCZYI

powierzchni:

tytul prawny: [NIE DOTYCZYI



2. Mieszkanie o 35,4 ffi2, o wartosci: Okolo 130.000 zl

powierzchni:

tytul prawny: wNasno66

3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: [NIE DOTYCZY] powierzchnia: [NIE DOTYCZYI

o wartoSci: [NIE DOTYCZYI

rodzl zabudowy: [NIE DOTYCZYI

tytul priawny: INIE DOTYCZY]

Ztego tytulu osiqgn4lem(gtam) w roku ubieglym przych6d i dochod w [NIE DOTYCZY]

wysokoSci:

4. lnne nieruchomoSci:

powierzchnia: [NIE DOTYCZY]

o warto6ci: [NIE DOTYCZYI]

tytul prawny: [NIE DOTYCZYI

ilt.

Posiadam udzialy w sp6lkach handlowych - nale2y poda6 liczbq iemitenta udzialSw:

lNrE DOTYCZYI

udzierly te stanowiq pakiet wiqkszy ni2 10 o/o udziatow w sp6lce: INIE DOTYCZYI

Ztego tytulu osiqgnqlem(gtam)w roku ubieglym doch6d w wysoko6ci: [NIE DO'IYCZYI

lv.

1. Posiadam akcje w sp6lkach handlowych - nale2y poda6 liczbq i emitenta udzial6w:

INIE DOTYCZYI

akcje te stanowiq pakiet wiqkszy ni210o/o akcjiw sp6lce: [NIE DOTYCZY]

Ztego tytulu osiqgnqlem(qlam) w roku ubieglym doch6d w wysoko6ci: [NIE DOTYCZYI

V.

Nabytem(am) (nabyl moj mal2onek, z wylqczeniem mienia przynale2nego do jtlgo majEtku

odrqbnego) od Skarbu Pahstwa, innej paristwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu

terytorialnego, ich zwiqzk6w lub od komunalnej osoby prawnej nastqpujqce ntienie, kt6re

podlegyalo zbyciu w drodze przetargu - nale|y poda6 opis mienia i datq nabycia, od

kogo[NIE DOTYCZYI

vt.

1. Prowadzq dzialalno6c gospodarczq(nale2y poda6 formq prawnE i przedmiot dzialalnoSci):

lNr[]DorYCZYl

- osobiScie [NIE DOTYCZYI



- wsp6lnie z innymi osobami [NIE DOTYCZYI

Ztego tytulu osiqgn4lem(glam) w roku ubieglym dochod w wysoko5ci: [NIE DOTYCZYI

2. Zarzqdzam dziatalno5ciq gospodarczq lub jestem przedstawicielem, pelnomocnikiem

takiej dzialalno6ci (nalezy poda6 formg prawnE i przedmiot dzialalno5ci):

lNrE DOTYCZYI

- osobiScie [NIE DOTYCZYI

- wspolnie z innymi osobami INIE DOTYCZYI

Ztego tytulu osiqgnqlem(qtam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: [NIE DOTIaCZY]I

vil.

1. W spolkach handlowych (nazwa, siedziba spolki): [NIE DOTYCZYI

- jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy): [NIE DOTYCZY]

- jestern czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): [NtE DOTYCZYI

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): INIE DOTYCZY]

Ztego tytulu osiqgn4lem(qlam)w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: [NIE DOTYCZY]

2. W spoldzielniach: [NIE DOTYCZYI

- jestern czlonkiem zarzqdu (od kiedy): [NIE DOTYCZYI

- jestern czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): [NIE DOTYCZYI

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): INIE DOTYCZY]

Ztego tytulu osiqgnqtem(qtam) w roku ubieglym doch6d w wysoko6ci: [NIE DOTYCZYI

3. W fundacjach prowadzqcych dzialalno6c gospodarczq: [NIE DOTYCZYI

- jestern czlonkiem zarzqdu (od kiedy): [NIE DOTYCZY]

- jestern czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): [NIE DOTYCZYI

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): INIE DOTYCZY]

Ztego tytulu osiqgnqlem(glam) w roku ubieglym clochod w wysokoSci: [NIE DOTVCZYI

vilt.

lnne dochody osiqgane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnoSci zarobkowej lub zajqe,,

z podaniem kwot uzyskiwanych z kazdego tytulu:

Powiatowy Zesp6N Szk6l nr 3 w Ko6cierzynie, stosunek pracy- 38209,28 zN

Llmowy zlecenia- 12230 zN

lx.

Skladniki mienia ruchomego o wartoSci powyzej 10.000 zlotych (w przypadku pojazd6w

mechanicznych nale2y podac markq, model i rok produkcji): [NIE DOTYCZYI




