
Serock, dnia 31 sierpnia 2018 r. 

OSW~ADCZEN~E MAJATKOWE 
radnego gminy 

Uwaga: 
1. Osoba skiadajqca oiwiadczenie obowiqzana jest do zgodnego z prawdq, starannego 

i zupeinego wypetnlenla kaidej z rubryk. 
2. Jeieli poszczeg6lne rubrykl nie znajdujq w konkretnym przypadku zastosowania, naleiy 

wpisat .nie dotvczv". 
3. Osoba sktadajqca oiwiadczenie obowiqzana jest okreglit przynaleinoit poszczeg6lnych 

skiadnik6w majqtkowych, dochod6w i zobowiqzah do majqtku odrqbnego i majqtku 
objetego matieliskq wsp6lnoiciq majgtkowq. 

4. Oiwiadczenie o stanie majqtkowym dotyczy majqtku w kraju i za granicq. 
5. Oiwiadczenie o stanie majqtkowym obejmuje r6wniei wierzytelnofci pienieine. 
6. W czgicl A oiwiadczenia zawarte sg informacje jawne, w czeici B zai lnformacje niejawne 

dotyczqce adresu zamieszkania sktadajqcego oiwiadczenie oraz miejsca potoienia 
nieruchomoici. 

Ja, niiej podpisany(a), 

Boiena Danuta Kalinowska- Krzyczkowska 

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe) 

urodzony(a)l2 marca 1967 r. w Serocku 

Urzqd Gminy w Jabionnie- inspektor, Radna Rady Miejskiej w Serocku 

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja) 

po zapoznaniu siq z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia 
dziatalnoici gospodarczej przez osoby petniqce funkcje publiczne (D2.U. z 2017 r. poz. 1393) oraz 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), zgodnie 
z art. 24h tej ustawy oiwiadczam, i e  posiadam wchodzqce w sktad matieriskiej wsp6lnoici 
majqtkowej iub stanowiqce m6j majqtek odrqbny: 

1. 
Zasoby pienieine: 

- irodki pienieine gromadzone w walucie poiskiej: 100 000 zt 

- irodki pieniqine gromadzone w walucie obcej: nie dotyczy 



- papiery wartoiciowe: nie dotyczy 

.I. 
1. Dom o powierzchni: 105 m2, o wartoici: 400 000 zt + dziatka o pow. 1089 m2 o wartoici 

80 000 zt tytui prawny: wiasnoiC nabyta na podstawie umowy darowizny z dnia 08.01.1996 r. 

akt notarialny Repertorium A nr 103196 

2. Mieszkanie o powierzchni: 48,08 m2+ grunt 29,73 m2 o wartoici: 350,000 z l  

tytut prawny: wsp6twtasnoiC matieriska nabyta na podstawie umowy z dnia 16.03.2010 r. akt 

notarialny Repertorium A nr 3799/2010 

3. Gospodarstwo rolne: nie dotyczy 

rodzaj gospodarstwa: ............................................................................................................................. 
powierzchnia: ........................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... o wartoici: 

rodzaj zabudowy: .................................................................................................................................... 

tytut prawny: ............................................................................................................................................ 
Z tego tytutu osiqgnqtem(ctam) w roku ubiegtym przych6d i doch6d w wysokoici: 

.................................................................................................................................................................... 

4. lnne nieruchomoici: 

1. Miejsce garaiowe o pow. 10,69 m2 + grunt 6,22 m2 o wartoici 20 000 zt - wsp6twtasnoiC 

maiienska nabyta na podstawie umowy z dnia 16.03.2010 r. akt notarialny Repertorium A nr 

3799/2010 

2. Miejsce garaiowe o pow. 10,69 m2+ grunt 6,22 m2 o wartoici 6 000 zt - wsp6twtasnoiC 

matieiska nabyta na podstawie umowy z dnia 27.11.2012 r. akt notarialny Repertorium A nr 












