Serock, dnia 24 kwietnia 2019 r.

O~WIADCZENIEMN~TKOWE
radnego gminy

Uwaga:
1. Osoba sktadajqca oiwiadczenie obowiqzana jest do zgodnego z prawda starannego
izupetnego wypetnienia kaidej z rubryk.
2. Jeieii poszczeg6lne rubryki nie znajdujq w konkretnym pnypadku zastosowania, naleiy
wpisat ,nie dotvczv".
3. Osoba sktadajra ofwiadczenie obowiqzana jest okreflit przynaleinoit poszczeg6lnych
skiadnik6w majqtkowych, dochoddw i zobowiqzali do majqtku odrpbnego i majqtku
objeego matieliskg wspdlnoiciq majqtkowq.
4. Oiwiadczenie o stanie majqtkowym dotyczy majqtku w kraju i za granicq.
5. Ofwiadczenie o stanie majqtkowym obejmuje r6wniei wienyteinofci plenipine.
6. W czgici A oiwiadczenia zawarte sq informacje jawne, w czpfci B zaf informacje niejawne
dotyczqce adresu zamieszkania sktadajqcego oiwiadczenie oraz miejsca poloienia
nleruchomoici.

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 Jabtonnie inspektor, Radna Rady Miejskiej w Serocku
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)
po zapoznaniu sig z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia
dziatalnoici gospodarczej przez osoby pelniqce funkcje publiczne (Dz.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 wchodzgce w sklad matzeriskiej wspoinoici
majqtkowej lub stanowigce m6j majqtek odrgbny:
1.
Zasoby pienigine:

- irodki pienigine gromadzone w walucie polskiej: 120 000 z l majqtek wsp6lny

- irodki pienigine gromadzone w walucie obcej: nie dotyczy

- papiery wartoiciowe: nie dotyczy
na kwote:

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

II.
1. Dom o powierzchni: 105 mZ, o wartoici: 400 000 z l + dzialka o pow. 1089 m2 o wartoici
80 000 d tytul prawny: wtasnoit 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 d
tytut prawny: wspbhlasnoit malienska nabyta na podstawie umowy z dnia 16.03.2010 r. akt
notarialny Repertorium A nr 3799/2010
3. Gospodarstwo rolne: nie dotyczy

.............................................................................................................................
powierzchnia: ......................................................................................................................................
o wartoici: ...............................................................................................................................................
rodzaj zabudowy: ...................................................................................................................................
tytut prawny: ............................................................................................................................................
rodzaj gospodarstwa:

Z tego tytutu osiggnglem(etam) w roku ubieglym przych6d i dochod w wysokoici:

4, lnne nieruchomoici:

1. Miejsce garaiowe o pow. 10,69 m2 + grunt 6,22 m2 o wartoici 20 000 zt - wsp6lwtasnoiC
maliehska nabyta na podstawie umowy z dnia 16.03.2010 r. akt notarialny Repertorium A nr
3799/2010
2. Miejsce garaiowe o pow. 10,69 m2t grunt 6,22 m2 o wartoici 6 000 zt

- wspoiwlasnoie

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

864612012
4. Lokal uiytkowy o pow. 47,18 m2

+ grunt

33.54 m2 o wartoici 180 000 d wsp6Masnoit

matieriska nabyta na podstawie umowy z dnia 05.02.2009r. akt notarialny Repertorium A nr
1441/2009
5. Mieszkanie o pow.

32.13 m2

+ grunt 17,77 m2 o wartoici 257 952 zt - wsp6twtasnoW

matieriska nabyta na podstawie umowy z dnia 16.08.2016 r. akt notarialny Repertorium A nr
955812016
6. Dziatka o pow.550 m2 o wartoici 55 000 zt
300000 zt

+ dom rnieszkalny o pow. 150 m2 o wartoici

+ budynek gospodarczy o pow. 16,50 m2 o wartofci 20000 zt 118 udziatu

wsp6twtasnoit z innymi osobarni

- dziedziczenie ustawowe

na podstawie aktu notarialnego

z dnia 05.03.2015r. Repertoriurn A nr 34512015
7. Umowa deweloperska

- akt

notarialny

z dnia 05.10.2016 Repertorium A nr 1173912016

o wartoici 249 000 zt .

1. Posiadam udziaty w sp6tkach handlowych z udziatem grninnych os6b prawnych lub

przedsiebiorcbw, w kt6rych uczestniczg takie osoby

- naleiy podat liczbe i emitenta udziat6w:

Nie dotyczy

udziaty te stanowig pakiet wiekszy n i i 10%udziat6w w space:

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

Z tego tytutu osiqgngtem(etam) w roku ubiegtym dochod w wysokoici:

2. Posiadam udziaty w innych spbtkach handlowych - naleiy podat liczbe i emitenta udziatow:
nie dotyczy

Z tego tytutu osiagnqtem(elam)w roku ubiegtym doch6d w wysokoici:

IV.
1. Posiadam akcje w spotkach handlowych z udziatem gminnych osob prawnych lub

przedsiebiorc6w, w kt6rych uczestniczq takie osoby - naleiy podat liczbe i emitenta akcji:
Nie dotyczy
akcje te stanowicj pakiet wiekszy n i i 10%akcji w spoke:

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

Z tego tytutu osiqgnatem(etam) w roku ubiegtym dochod w wysokoici:

2. Posiadam akcje w innych spotkach handlowych - naleiy podat liczbe i emitenta akcji:
nie dotyczy

Z tego tytutu osiagnatern(etam) w roku ubiegtym dochod w wysokoici:

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

v.
Nabytem(am) (nabyi m6j mationek, z wyiqczeniem mienia przynaleinego do jego majqtku
odrebnego) od Skarbu Panstwa, innej pahstwowej osoby prawnej, jednostek samorzadu
terytorialnego, komunalnej osoby prawnej lub zwiqzku metropolitalnego nastepujace mienie,
kt6re podlegato zbyciu w drodze przetargu - naleiy podat opis mienia i date nabycia, od kogo:
nie dotyczy
VI.
1. Prowadze dziatalnoft gospodarczg (naleiy podat forme prawng i przedmiot dziatalnoici):

nie dotyczy

-osobiicie: ..........................................................................................................................................
-wsp6lnie z innymi osobami: ...........................................................................................................

Z tego tytuiu osiqgnqiem(~1am)w roku ubieglym przychod i doch6d

w wysokoici:

...........................................................................................................................................................
2. Zarzqdzam dzialainofciq gospodarczq lub jestem przedstawicielem pelnomocnikiem

takiej dziatalnoici (naleiy podaCformq prawng i przedmiot dzialalnoici):
nie dotyczy

-osobiicie: ..........................................................................................................................................
-wsp6lnie z innymi osobami: ............................................................................................................
Z tego tytuiu osiggnglem(ylam)w roku ubiegiym dochod w wysokoici:

.....................................................................................................................................................................
VII.
W sp6ikach handlowych (nazwa, siedziba sp6iki) nie dotyczy

- jestem czionkiem zarzqdu (od kiedy): ................................................................................................
-jestem czionkiem rady nadzorczej (od kiedy): ..................................................................................
- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

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

Z tego tytuiu osiqgn~em(e1am)w roku ubiegtym przychod i doch6d w wysokoici:

VIII.
Inne dochody osiqgane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalno3ci zarobkowej lub zajet,
z podaniem kwot uzyskiwanych z kaidego tytuiu:

- wynagrodzenie ze stosunku pracy 63 260,94z l
- dieta radnego 12 577,09 d
IX.
Sktadniki mienia ruchomego o wartoici powyiej 10.000 zlotych (w przypadku pojazd6w
mechanicznych naleiy podat marke, model i rok produkcji): Suzuki Grand Vitara rok produkcji

2008 wsp6twtasnoiC malieriska, Volkswagen Passat rok produkcji 2014 wsp6twiasnoit
maiiehska
X.
Zobowiqzania p i e n i ~ i n eo wartoici powyiej 10.000 ziotych, w tym zaciqgniete kredyty i poiyczki
oraz warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z jakim zdarzeniem, w jakiej
wysokoici): nie dotyczy

Powyisze oiwiadczenie skiadam iwiadomy(a), i i na podstawie art. 233 5 1Kodeksu karnego za
podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolno4ci.

(miejscowoiC, data)

