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nxli '::tHT.^ 
oświadczenie obowi ąZanajest do zgodnego zprawdąstarannego i zupełnego wypeŁrienia

JeŻeliposzczegolne rubryki nie znajd|ja w konkretny m przypadku zastosow ania, na1eży wpisać ,,nie d,otyc4l,,.osoba składająca oświadczenie obowi ązarc jestoł..stie p r:ĄnabznoJe por'. zeg1lnychskładnik wmajątkowych' dochod w i zobowięari do -u;ąttu odrębnego i majątku objętego 
^iŁz"n 

t ąwsp lnościąmajątkową'
oświadczenie majątkowe dotyc zy majątku w kraju i za granicą.
oświadczenie maj ątkowe obejmuj e r wni ez w ieizytelności pienięzne.
W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w częŚci B zaśinformacje niejawn e doĘczące adresuzamieszkania składającego oświadczenie oraz'miejsca połoŻenianieruchomości.

CZĘ$C A

Ja,niŻejpodpisany, Maciej TadeuszBiałosktÓrski
(imiona i nazwisko oraznazwisko rodowe)

urodzony(a) . .....2t sĘcznia lg57 r. ... ... w ...Łodzi.........

2.
J.

4.
5.

6.

zatrudniony w Szkole Podstawowej w Boćwince na stanowisku
dyrektora szkoĘ

nauczyciela, pełniący funkcję

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu się z przepi ami ustawy z dnia21 sierpn ia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalnościgospodarczej ptzez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz.lJ.Nr 106, poz.679, z 1998r. Nr 7I3,poz.715 iNr 162' poz' 1126, z 1999 r' Nr 49, poz. 483 , z 2ooo r. Nr 26, poz. 306 oraz z 2oo2r. Nr ll3, poz.9g4 i Nr214,poz' 1806) oraz ustary zdnia 8 marca lgg0r. o Samo rządziegminnym (Dz.IJ. z2001 r' Nr 742,poz.
1591 otazz2002 r' Nr 23,po2.220, Nr 62,po2.558, Nr 7l3,poz.gg4, Nr l53,poz. l27li Nr 2 14,poz.
1806)' zgodnie z art' 24ht ustawy oświadcz am, Żeposiadam wchodzące w skład małżenskiej wsp lnościmajątkowej lub stanowiące m j majątek odrębny:

I. Zasoby pieniężne:
środki pienięzne Zgromadzonew walucie polskiej: 19 000 zł......

środki pienięzn e zgromadzone w walucie obcej: nie doĘczy

paplery wartościowe: nie doĘ czy. .

... na kwotę:



rr.
1' Dom o powierzchni: 180 m2, o wartości : 225 Ęs. zł tytuł prawny: właściciel2' Mieszkanie o powierzchni: brak. m2, o wartości: brak tytuł prawny: nie doĘczy3' Gospodarstwo rolne: rodzaj gospodarstwa: indywidualne, powieruchnia: ok. l,9g hao wartości: 6 Ęs. złrodzaj zabudowy: brak.

tytuł prawly: akt notarialny.
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychod i doch d w wysokoś ci: 1900 zł4. Inne nieruchomości: powierzchnia nie doty czy..
o wartości: nie doĘczy
tytuł prawry: nie doty czy .

rrr.
Posiadam udziały w sp łkach handlowych - naleŻy podać ticzbęi emiten ta udziałow:
nie doty czy .

1.1,udziały te stanowiąpakietwiększy ntŻlOYoudziałowwsp łce: nie doĘczy.............

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochod w wysokości: nie ao| |,

rv.
Posiadam akcje w sp łkach handlowych - naleŻy podać liczbęi emitenta akcji: nie dotyczy

i'nJo'F"'o;'d'u'.-1ęłu-; * ."o' 
"ol.rir- a".r'oa * *rr"ooś.i' nie aory c.ZyV.

Nabyłem(am) (nabył m j mał Żonek, z wyłączeniem mienia przyna7eŻnegodo jego majątkuodrębnego) od Skarbu Paristwa, innej paristwowej osoby prawlej, jednostek samorząduterytorialnego' ich zwięk w lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie' kt repodlegał o zbyciu w drodz e przetargu - nale Ży podac opis mienia i datę nabycia,od kogo: . . . . . . . . .nia .I^/-'^-.nie doĘcry



vr.
1. Prowadzę działalność gospodarczą[z) @droĘ podać formę prawną i przedmiot działalności):
nie doĘczy

osobiście nie doĘczy
wsp lnie z inrrymi osobami . . . nie d,oĘczy

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychod i dochod w wysokości:
nie doty czy .

2. Zarządzam działalnością gospodarczą|ubjestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej
działalności (nalezy poda formę prawną i przedmiot działalności):

osobiście... nie doĘcry

wsp lnie z innymi osobami ... nie doĘczy

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym doch d w wysokości: nie doĘ czy ... . ..

VTI.
1. W sp łkach handlowych (narwa, siedziba społki): ... nie dotyczy

jestem członkiem zarządu (od kiedy):. . . nie doĘczy

jestem członkiem rady nadzorczej (odkiedy):... nie doĘczy

jestem członkiem komisj t rewizyjnej (od kiedy) nie doty czy .

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochod w wysokości: nie doty czy .

2. w sp łdzielniach: nie dotyczy

jestem członkiem zarządu (od kiedy): nie doĘczy

jestem członkiem komisj t rewizyjnej (od kiedy): .. . nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym doch d w wysokości: nie doty czy . . .

3. W fundacjach prowadzących działalność gospodarczą nie doĘczy

jestem członkiem zatządu (od kiedy): nie dotyczy

jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): .. ' nie doĘczy



jestem członkiem komisj i rewtzyjnej (od kiedy): nie doty czy .

zt":'go tyt"'" "ril"ui"-i;ł"-; ;;ouo"o,.r'r- ao.ł'oa * r|.ok";";' 
",. o"rr.",

VIII' Inne dochody osiągane z Ętułu zatrudnrenia lub innej działalności zarobkowej lub zajęc,z podaniem kwot uzyskiwanych zkaŻdego tytułu:
68595,68 zł _ należnosc ze stosunku pracy - Szkoła Podstawowa w Boćwince,
2803 93 zł - działalność wyk. osobiście _ umow a zlecenre oKE w Łomży, SRR ,,Ptlszcza Borecka,,
1047 

'84 
zł _ inne źrodła _ swiadczenie urlopow e na*czycieli z Funduszu socjalnego.

rX' Składniki mienia ruchomego o wartości powyŻej 10 000 złotych(w przypadku pojazd,ow
mechanicznychnaleĘ poda markę, model i rok produkcji): ... nie doĘczy

X' Zobowięaniapienięzne o wartości powy Żej I0 000 złotych,w tym zactrynięte kredyty ipoŻyczki oraz warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w mviązku z jakim zdarzenieffi, Wjakiej wysokości): ... nie doĘczy



"t. ] \ nrlBoćwinka ..v.'-*l.......a !-"P/::p.'ł.*-
(miejscowość, data) J 6oapi9

- [1] Niewłaściwe skeślić.
[2] Nie doĘcry działalrrości wyhvórczej w ro]nictwie w zalaesie produkcji roślinnej i zwierzęcej, w formie i
zakesie gospodarstwa rodzinnego.
[3| Nie dotyczy rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniołych.


