
Ulan- Nlajorat, dnia 22.0t.2016 r.

oŚwIADczENIE MAJĄTKOWE

Ę. kierorr nika j({lnoj.lki organiZacyjnej gminy.

Uł'aga:

l' osoba składłiąca oświadcŻenie oborviązana jest do zgodnego z pra}Ydą' starannego i zupełnegoilTpełni.nia kl'źd!j z rubryk
2. Jeżeli pl'szc7tgólne luhlYki nie 1naidują w konkrctnym przypadku zastosowania' naleł Bpisać 5!9dotrczr ".

3' osoba skład'ljąca ośrł'i.dczenic oboniązana jest określić przynależność poszczególnych skła{tnikównajątkoriych' dochodów i zc'bowiąZ2ń do lnająiLu oa.ęrrn"go i ńo.;ąrłu ob1ęĘo matzetską wspótnosciąmajątko\Yą.

4' oś\łi'dcŻenic nrajątkolY(] tlot]cą'majątku w kraju i za granicą.

5. oświadLzenic majątko$€ obeinluje rówDież rł'i€rątclności pieniężne.
u 

}:::::::,::L'::l:':,::: 'l.l]l "." 'l| informacic jawne, w części B zaś informAcje nieja}yne dotycząceaoresU /imlL\/kanla lLlallIliacUgl, o.$iadc,/.nie ora,' miei\ca polUżenia nieruchomoici.

CZĘsc A
Ja, niŻej podnisann JoANNA Kl'I]\'tlUK Iaz}yisko rodo}r€ ZNÓJ

(imiona j nazwisko oreŻ nazwisko fodowe)
urodzony(a) l5grudnia 197lr..ir Łt]'KowIE
DYRIKTot{ SZKoŁY I'oDSl'A\ł,owE,I w SoBoLACH

(m ejsce zatrudniĆnja. stanowiSko lUb funkcja)
po ŻapoŻnanju si._ z przłpis.llll LLsla\r\ Ż dnia 2l sielpnia ]997r' o ograniczeniu prowadzenia działalności

f::p:11'i:| |''j 
' 
:* '1.prłlli'LLc l '\^ril p'ub]iczne (Dz' U' Nl nd. poz.źl9' z lqós.. N. l l:, poz- 7t5 iNrlol'poz'1l]Ą.Ż]()()!r'\r łq'|'z ]8].72000r.Nr26,poz']06oraŻz2002r'Nrll:'poz'stłiNrzlł.poz'

1806) oraz U:'la\\\ 7dnia 8 malcl ]990 l. o sanożadzje g]ninnyor (Dz' U' z2o()1 l'Nr ],12' poz' 1591 oraz z2002_r'.Nr 2]. poz 220. Nr 62. po7 558, Nr l l:' poz. ełł, Ń. l!:' po'. tzll iŃr zl+. poz' l806)' zgodnie zan' 24h tei Jslx\l\ oś$iadcza| ze posiadam wcho(]zące w sklact małŻeńskiej rvspotnosci majątkowej lubstano'viące nlój m. jątel odlębn)']

I. ZAsoby picniężfie:

- środki pien]ezne Żglonladzone \l u,alUcic polskiej: nie dotyczy

_ środki pien]czne 7gronladŻolre u.l\cltlcie obcej: nie dołczy

' papiely $afioścjo!\.ę nie dol.vc71'

. ''' na ]il!otę nic dotyczy

q -)i\ ' t''. t'-



'

]' Dom o poi,ielŻchni: nje doĘ'c^ m]. o lvarlości: nic dotyczy lyluł prawny: nie dotyczy
2'Mieszkanie o powiclŻchni' nic d.]tycł mr' o wunosci nie ootyc'y rytuł;;;;;";o"'
L CospoLta .L$! rolnc ro,lzrl _,roorlarsrr

rodzaj zabudurr l: nt" ,l'l];):;i ;:-,,.-.il 
ń'a: nie dołczy powierzchnia] nie dotyczy o wartości: nie dotyczy

i] tuł plav!n}: nic dolyczy
Z tego tylUłu os]agnllłern (cla]! ) !! loL!u Llt

4. lnne.icrlLchomości: 
ricgłym p.zychód i dochód *, Wysokości: nie dot}czy

potvierzchriat nie dotyczy

o wafiości: nic dotvcz\

rytul plawny: ni€ dotYezy

III.

Posildaln udział1 u' spa'kach harrll]oW]ch naieŹy poclać liczbę i emitenta udziałów:
nie posiłdanl

uduja])'tc sthjlor'ilL pakict !yięksly lliż
Z tego t}tu]u osiąg]ąle[r(ęlan) lł lokLL

Posildlm akc]e $ \pół](ach handiot!)'ch - na]ezy podać licŻbę i emitenta akcji:

akcje te stal).l,''ią |akiel x je]śz} niŻ ]o% akcji w spółce nie dotyczy
Z te3o 1}tUlU ojjognałcn(glen) |! rckU UhiE

v. 
,głym dochód w wysokości: nie dotyczy

Nab} ].m(e]]l) {nab} ł 1rrr')i ra1żollek. Ż \\'vł.

f::. '- " o" ,*, "."'o "i', , ..;l:;""llJ.H li?"'l;T'":"'.".::::,li:ifi;i,tT:Ti;i",j;;'.1
::"l. '' ; .:i';:;"o,.,J,,,. 

*. |''dIega|J lb\ciu - a 
"a,l 

p 
^*,i" l'.le)1 poaac ooi. nrlenia jdalę

VI

t' ProwadŻę dziahlność sospodalc7ą: (rlaIeży podać lormę prawną i przednriot działalności):

- oi!biście nic dot\'cŻy

_ \\.ili]]|ie Ż inrl\ nj osoballli nie doryczt
Z lego l\TUhl osi_agna}enr(]an) \ł ro](tl Ubjeglym przychód i dochód rv rł},sokości: - nie dotycŻy
2' Zaź4dŻam Ll7ie]a]',ośc]ą gospode.cZą ]Ubjeslem prŻedslawicielem pełnomocnikien lakiej

'"'l 
|]]":]l iil:]l:;],"::;:ł 

"i:,ili 
prawną i przedmiot dŻiałalności): nie zarządzam, nie jest€m

- o5!biśc]e nic dotycz}'

- \\ \pólIie 7 in|ynlj o5obarlri ie dot\'czv
Z l:go 1]1Ułu osjągnłle]I](ę]am) \Ą ro](u ubiegłyn dochód w lvysokości: nie dotyczy

]0% UdŻiałów !v spółce nie dotyczy
ubiegłym dochód w \łysokości: nie dotyczy

B'{',.'rrrrL



v .

1. \\ si)L]lkach handlon}.h(]aZ\\x. !jecl7jbaspó]kj): ni€ dotyczy

_ j..l.rI członkictl] 1lLl' ldtl (od ](icd} )] nic dotyczy

_']|ilelll c7lonkiem rx.]\ naL]zolcŻej (od kiedy): nie doĘcz}

-je\lem cŻlDnklem ]i.jll:isij le\ i4 ]llcj 1od kiedy); nic doł-czy

7 i.!o t!tlllLLos]lgnai.lll (ę]am] W lo](u ubiegłym dochód \ł rvysokości: nie dotyczy

2. \1' ..4)i.Li.lniach nie dotyczy

- ]'_ 'tem cŻłonkiern Ż:iządu (od kjedy): nie dotyczy

-,':':lern cŻłonklem rady nadzorcŻej3 (od k|edy)] nie dotyczy

- jeslern członk em komisji rew Żyjnej (od k edy): nie dotyczy

Z ti'go tytu|u os ągnąłen'r(ęłarn) W roku ubległym dochód W wysokości: nie dotyczy

3' \''' il ]i]lt.j].h plo\adŻłc)ch d/]a]al]rość gospodarczą:

nie (i:. .;:r'

- j :..rr cTlonklem z.rugdu (od j(icd) ): nie dot"vcz)

_]' 1'] n c7lonkj.nr lid] nadzorc7ej (od ]iied}''): nig doĘczJ

'ite n ,:Tlonkicn l(onrisii re\\ j^inej (od kied),): nie dotyczy

7': ,. 1\ lU]L osjlgrr.lenl(ę]anl) l\ loklL LLbiegł}. m dochód !v w)sokości: nie doĘczy

VIJ],

Inne .].]lod\ osiłgl1ne 7 t]tu]tl Żll(l1lllnic]]ia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć. Ż podaniem klYot

uz\ si l l n]c Ll Z ka żde g(r 1\ lLLł u sŻko lł Podsta'ivorYa ł' sobolac h-33508'65 zł

zt.] 'ri 
z ub{Zpiccu enir spol€c7l'cgo -l8265'l62ł

R,7. :517r-l.ltl7l

IX.

sk]li. .'i ll]ic|ia luchomego o \\llńości po$yże] ]0'000 z]otych (w przypadku pojazdów mechanicznych należy
pod..' 'lłl](.' nloi]]cL ] lok plodLl](cii): :uizdll f, 2{l05r

x.
Zo:, 'j4zall ll j]jcrli.żrle o \xńości pow)Zci l0.000 złolych, w tyrn zaciągnięle kredyry i pozyczkioraz waruŃi,
na]l Jh lol1lł} L.]Zielone (r\obec lo,]o. ','V ZwiąZku zjakim z.darzenięm, \łjakiej wysokości): Bank spółdzielczy
$ i: .7\'tjio Podlllsh o/ Ljlan- kred)'t hipoteczny Mój Dom- do spłaty 285 629'95 zł wspólnie z
mx' .lłcfit. RoR l2 ()()0 zł.

\!J\tl'mrtt'\



4.

Po\]\7lze oświedczenie składarn św:adonry(a), iŹ na podstawie
nieiJ:'iwdy ]Llb zatajenie prawdy grozi l(ala pozbawienia wolności'

Uhn- Mrjorat 22 k*ictnia 2016r

(Jlliejscowość, da1a)

art. 233 S I Kodeksu karnego za podanie

n,i
''_']']\L('_Ą-\!|]Ł

(podpit

1 N:,]''] llści\\. Skreś]ić'

'N'. .]otycz, dz]ałalności !Y)1\\,ólcZc] w rolnictwie w zakesie

w lirlnie i Trkresie gospoda$1rva roclzinnego.

'N]c ,]otycr. lad ladzorc4ch 5 
'dŻiclllj 

nrieszkaniowych'

produkcji roślinnęi i zwieżęcej'


