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osoba składająca oświadczenie obowią7ana
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majątkowych, oo.iroao* i zobowią7ań
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6.

w kraju izagranicą,
Oświadczenie majątkowe doĘczy majątku
pienięźne,
Oświadczenie maj ątkowe obejmuj e równieżwierzytelności
B zaśinformacje niejawne dotYczące adręsu
jawne,
1częścinieruchomości,
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CZĘŚC A
Ja, niżej podpisany(a), Małgorzata , Anna

urodzony(a) ż3.07. |967

Jarczok, Kwiątkowska,

(imiona i nazwisko oruz naałisko rodowe)

r. w Głuszycy

ZespółSzkółim.PolskichNoblistówr-ł,:r:ffi":tr?x*:;|:r'#ł;
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stanowiące mój majątek odrębny:
małżeńskiejwspotności.ujŃ*.j lub

a
Zasoby pieniężne:

_

majątkowa
środkipieniężne zgromadzone w walucie polskiej: 60.000 zł.Mrńżęńska wsPÓlnota

_

majątkowa
środkipieniężne zgromadzone w walucie obcej: 1.000 euro. Małżeńska wsPÓlnota

na kwotę: o,nie dotyczy"

il.
1.

Dom o powierzchni:2l3 z220

2.

majątkowa
§ńuł prawny: akt własności,Małżeńska wspólnota
Mieszkanie o powierzchni:41Ń,o wartości: 100,000 zł

3.

wspólnota majątkowa
§ńuł prawny: akt własności,Małżeńska
Mieszkanie, powierzchnia: 40,5ó m 2 o wartości: 100.000 zł

m2, o

wartości: 100,000 zł
,

wspólnota majątkowa
§rtuł prawny: akt własności,Małżeńska

4,

Gospodarstwo rolne;

rcdzĄ gospodarstwa: ,,nie

doĘczy".....

powierzchnia: ,,nie doĘczy"

o wańości: ,onie dotyczy".

rodzaj zabudowy: ,,nie dotyczy".
§rtuł prawny:

oonie

doĘcry".

wysokości: .,,nie doĘczy"
Ztego§rtułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w

5.

lnne nieruchomości:

L %Pawi\on handlowy, powierzchnia:29,0
o wartości: 60.000

2.Dzińkarolna

ń.

Tytńprawny: akt własności,Małżeńska wspólnota majątkowa

o pow. 0,73 ha

o wartości: 30.000 ń.Tytułprawny:

IIL
posiadam

m,

akt własności,Małżeńska wspólnota majątkowa,

ń4Ęw spółkach handlowych

, naleĘ

podaó liczbę i emitenta udziałów: ,,nie dotYczY"
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dotyczy"
udziaĘ te stanowią pakiet większy niż I0oń udziałów w spółce: ,,nie

§

,"nie doĘczy"
Ztegotytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

l
r

Iv.
Posiadam akcje w spółkach handlowych

na\eĘ podaó liczbę i emitenta akcji: ,,nie doĘczy"

akcjetestanowiąpakietwiększyniŻl}Yoakcjiwspółce:,,niedo§/czy''
w wysokości: ,,nie doĘcĘ,
Ztegołtułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegĘm dochód

v.
Nabyłem(am)(nabyłmójmałżonek,zwyłączęniemmieniaprzynależnegodojegomajątkuodrębnego)od

jednostek samorządu terytorialnego, ich zrryiązków lub od
skarbu państwa, innej pństwowej osoby prawnej,
,
podaó
które podlegało zbyciu w drodze przetargu naleĘ
komunalnej osoby prawnej następujące mienie,
opis mienia i datę nńycia, od kogo:
,,nie dotyczy".
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1. Prowadzę

działalnośó gospodarcząl (naleĘ podaó

formę prawną

i

przedmiot działalności):
doĘczy"

,rnie

osobiście ,,nie dotyczyo'.

-

- wspólnie z innymi

osobami

,,nie dotycry"

przychód i dochód w wysokości: "nie doĘczy"
Ztegotytufu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym
jestem przedstawicielem, Pełnomocnikiem takiej działalnoŚci
Zarządzamdziałalnością gospodarczą lub
doĘcty"'
(na|eĘpodaó formę prawną i przedmiot działalności):

"nie

-

osobiście ,,nie dotyczy".

- wspólnie z innymi osobami,,nie dotyczy",
a
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dochód w wysokości: ",nie doĘczy"
Ztegotytułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegĘm

vn.
1. W

spółkach handlowych (nazwa, siędziba spółki): ,,nie doĘczy",

-

jestem członkiem zarządu (od kiedy): ,,nie dotycry"

-

jestem członkiem rńy nadzorczej (od kiedy): ,,,nie dotyczy",

-

jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ,,nie dotyczy",

Ztegobrtułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ,,,nie doĘczy",

ż, W spółdzielniach: o,nie dotyczy".
-

jestem członkiem zarządv (od kiedy): ,,nie doĘczy",

-

jestem członkiem rady nadzorczeiz 7odkiedy): ,,nie dotyczy",

-

jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ,,nie doĘczy",

doĘczy",
Ztego§rtułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ,,nie

3.

W fundacjach prowadzących działalnośógospodarczą: ,,nie dotyczy",
jestem członkiem zaruądu (od kiedy): .,,nie dotyczy",

-

-jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): ,,,nie dotyczy",
-

jestem członkięm komisji rewizyjnej (od kiedy): ,,nie dotyczy",

Ztego§rtułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości: ,,nie doĘczy",

vilL
Inne dochody osiągane

z ĘtŃu

zatrudnienia

lub innej

działalnoŚci zarobkowej

lub

zajęÓ,

z podaniem kwot uzyskiwanych zkńdego §rtułu:

zatrudnienię: 8ż,9I9,35 z},wynajem lokalu: 6,060,00 zł,

Ix.

(w przypadku pojazdów mechanicznych
Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10.000,00 złoĘch

naleĘ podaó marĘ, model i rok produkcji):

l,

Audi A'3 2005 r,MałZeńska wspólnotamajątkowa

x.
Zobowiązanra pieniężne o wartości powyżej 10,000 ńoĘch,

w tym zacirynięte kredyty

i

poĘczki oraz

jakimzdarzeniem,w jakiej wysokości):
warunki, najakich zostaĘudzielone (wobec kogo, w rvłiązkuz

1, Kasa

Spłata do
zapomogowo_pożyczkowa: poĘczka 7.000 zŁ (wydatki biezące),

Małżeńska wspólnota

2.

II

2014r,

maj ątkowa,

ZayJadowy Fundusz Mieszkaniowy:

poĘczka mieszkaniowa 14.000 zł (remont mieszkania), SPłata

do III 2017r. Małżeńska wspólnota majątkowa,

