oŚWlADczEN l E MAJĄTKoWE
wejtal rastępey wójtal selęrctarra 6minyl skarbnilęa gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy,
ią€€i

,.....Poznań......,

dnia

19 kwietnia 2O2L r.

(miejscowość)

UWaga:

1. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego

z prawdą, staranneBo i zupełnego wypelnienia

kaźdej z rubryk,

2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać "nie dotvczv".
3, osoba skladająca oświadczenie obowiązana jest określićprzynależnośćposzczególnych składników
majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością

4.
5.
6.

majątkową.
Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą.
Oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelnościpieniężne.
W częściA oświadczenia zawarte są informacje jawne, w częściB zaśinformacje niejawne dotyczące adresu
zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.

czĘŚĆ A
Ja, niżej podpisany(a)

Ryszard Pyssa
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) 22 stycznia 1954 roku w Sierakowie.
XV Liceum Ogólnokształcące im. Prof. Wiktora Degi w Poznaniu
dyrektor szkoły
(miejsce zatrudnlenia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 2t sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności
gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2077 r. poz. 1393) oraz ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 20!7 r. poz. 1875), zgodnie z art. 24h tej ustawy
oświadczam, że posiadam wchodzace w skład małżeńskiei wspólności maiątkowei lub stanowiące mój
majątek odrębny:
l.

Zasoby pieniężne:

- środkipieniężne zgromadzone w walucie polskiej: L420O0,00
- środkipieniężne zgromadzone w walucie obcej:

-

zł

nie dotyczy

papiery wartościowe: nie dotyczy
na kwotę:

1/4

ll.

1.Domopowierzchni:1_20m2,owartości:420000,00zltytułprawny:
żonq

2. Mieszkanie o powierzchni: nie dotyczy...ffi2, o
3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: nie

wartości;

dotyczy..

aktnotarialny-współwłasnośćz
,..

tytuł prawny:

powierzchnia: .........,........

rodzaj zabudowy: ............
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:..
4. lnne nieruchomości:
powierzchnia: grunt pod dom - j60 m'....,.

nie dotyczy

..,..

o wartości: 50 000,00 zł

tytuł prawny: akt notarialny

-

współwłasnośćz żonq

lll.
Posiadam udziaĘ w spółkach handlowych

-

należy podać liczbę i emitenta udziałów:

nie dotyczy

udziaty te stanowią pakiet większy niż 70% udziałów w spółce:
Z

tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości,....,...

nie dotyczy

lV.
Posiadam akcje w spółkach handlowych - należy podać liczbę iemitenta akcji:
nie dotyczy

akcje te stanowią pakiet większy niż 70% akcji w spółce:
Z

tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ........

nie

dotyczy

V.

Nabyłem(am) (nabył mój małżonek,z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego)

od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego,

,

ich

związków, komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnego następujące mienie, które podlegało
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-

osobiście

- wspólnie
Z

z innymi

.. nie

dotyczy

osobami

nie dotyczy

tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: .,... nie dotyczy

2. Zarządzam działalnościągospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej działalności

(należy podać formę prawną i przedmiot działalności):

-

osobiście

- wspólnie
Z

..... nie dotyczy
nie dotyczy

z innymi osobami

,,. nie

dotyczy

tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: .........

Vll.
1. W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki):

- jestem członkiem zarządu (od

..,..,...

nie

dotyczy

nie

dotyczy

nie

dotyczy

kiedy):

kiedy):
,....

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

nie

......

dotyczy

nie

dotyczy

tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:......

-jestem członkiem zarządu (od

kiedy):

- jestem członkiem rady nadzorczej(od

nie dotyczy

nie dotyczy

kiedy):

- jestem członkiem komisjirewizyjnej (od

dotyczy

nie dotyczy

- jestem członkiem rady nadzorczej' (od kiedy):

Z

dotyczy

kiedy):

- jestem członkiem komisjirewizyjnej (od

Z

nie

kiedy):

- jestem członkiem rady nadzorczej (od

- jestem członkiem zarządu (od

..........

nie

kiedy):

nie

dotyczy

nie

dotyczy

tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: .......

nie dotyczy

3/4

Vlll.
lnne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalnościzarobkowej lub zajęć, z podaniem
kwot uzyskiwanych z każdego tytułu:
pracy: 165271,25 zł

- wynogrodzenie ze stosunku

świadczenieemerytalne - 33487 ,t2 zł ....,.............
- wynagrodzenie za pracę wykonywanq osobiście: 27148,80
- wynagrodzenie za prowa outorskie: 208,00 zł
-

zł ......,.........

lx.
Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych
należy podać markę, model i rok produkcji): samochód osobowy Hyundai ix35 - rocznik 2010

x.
Zobowiązania pieniężne o wartościpowyżej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz
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