OSWIADCZENIE

MAJ~TKOWE

w,
kiemwnika jednostki organizacyjnej gminy,
Serock, dnia 30.04.2019r.
(rniejrcowo(t)

Uwaga:
I.
2.

3.

4.

5.

6.

Osoba skladajqca dwiadczenie obowiqzana jest do zgodnego z prawdq, starannego i zupelnego wypdnienia kaidej z rubryk.
Jeteli posrczeg61ne mbryki nie znajdujq w konkretnym przypadku zastosowania, nalety
wpisat .nie dotvwv".
Osoba skladajqca 04wiadczenie obowiqzana jest okre5lit ptzynaleinosc poszczegolnych
skladnik6w majqtkowych, dochod6w i zobowiqzah do majqtku odrgbnego i majqtku objqtego
maeehskq wsp6lnc4ciq majqtkowq.
Odwiadczenie majqtkowe dotyczy majqtku w kraju i za granicq.
OOwiadczenie maiatkowe obeimuie r6wniet wienvtelno$ci ~ienietne.
w czqhci A odwiibczenia ziwarie sq informacji jawne, w czgbci B zah informacje niejawne
dotyczqce adresu zamieszkania skladajqcego 05wiadczenie oraz miejsca pdoienia
nie~~h0m06~i.

Ja, niiej podpisana, Krystyna Ewa Affek, nazwisko rodowe Jarczak
(imiona i nazwirka araz nazwirka rodawe)

urodzona 28 sierpnia 1959 r.
w Wegorzewie, woj. warmlhsko-mazurskie
zatrudniona w Szkole Podstawowej im. Mlkotaja Kopernika w Serocku na stanowisku dyrektora szk*
(miejrce zatrudnienia, rtanowirko lub funkcja)

po zapoznaniu sic z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dzialalnoici
gospodarczej przez osoby petnigce 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 wchodzace w sklad malieriskiei ws~olnoicimaiatkowei lub stanowigce m6j majqtek odrebny:
1.

Zasoby pienieine:

- irodki pienieine zgromadzone w walucie polskiej:
30 000,00 zt

................................................................................................................................................................................
-irodki pieniqine zgromadzone w walucie obcej:

nie dotyczy

.................................................................................................................................................................................
- papiery wartoiciowe:
nie dotyczy
na kwotc: nie dotyczy

11.

1

Dom o powierzchni:

nie dotyczy m,

2

Mieszkanie o powierzchni:

62,88 m',

o wartojci: nie dotyczy

tytul prawny: nie dotyczy

o wartoici: 120 000 11

tytul prawny: wlasnoiciowe

3
Gospodarstwo rolne: rodzaj gospodarstwa: nie dotyczy,
powierzchnia: nie dotyczy
o wartoici: nie dotyuy
rodzaj zabudowy:
nie dotyczy
tytul prawny: nie dotyczy
Z tego tytulu osiqgnqlam w roku ubieglym przych6d i dochod w wysokdci:

nie dotyczy

4. lnne nieruchomoici: powierzchnia:

1100 m2 z domkiem letniskowym o pow. 40 m2

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

52 000 z l

.................................................................................................................................................................................
tytul prawny: wlasnoit

111.

Posiadam udzialy w sptdkach handlawych - naleiy podat liczbg i emltenta udzial6w:
nie dotyczy
udzialy te stanowiq pakiet wiqkszy n i i 10% udzialow w sp6tce:

. .
Z tego tytulu osiggnglam w roku ubieglym doch6d w wysokoici:

nie dotyczy

IV.
Posiadam akcje w sptdkach handlowych - naleiy podat liczbg i emitenta akcji:
nie dotyczy

.................................................................................................................................................................................
akcje te stanowiq pakiet wiekszy n i i 10% akcji w sptdce:

nie dotyczy

Z tego tytulu osiqgnqlam w roku ubieglym dochM w wysokoki:

nie dotyuy

v.
Nabylam (nab* m6j malionek, z wylqczeniem mienia przynaleinego do jego majqtku odrebnego) od Skarbu
Pahstwa, innej pahstwowej osoby prawnej, jednostek samorzadu telytorialnego, ich zwiqzk6w, komunalnej
osoby prawnej lub zwigzku metropolitalnego nastgpujqce mienie, k t b e podlegalo zbyciu w drodze przetargu
- naleiy podai: opis mienia i date nabycia, od kogo:
nie dotyczy

VI.
1. Prowadze dzialalnoit gospodarcz3 "(naleiy podat forme prawnq i przedmiot dzialalnoici):
nie dotyczy
- osobiicie
nie dotyczy

.....................................................................................................................................................................................
- wspolnie z innymi osobami

nie dotyczy
Ztego tytulu osiqgnelam w roku ubiegiym przychod i dochod w wysokoici:

nie dotyczy

2. Zarzqdzam dzialalnoiciq gospodarczq lub jestem przedstawicielem, pelnomocnikiem takiej dzialalnoici
nie dotyczy
(naleiy podat forme prawn3 i przedmiot dziatalnoici):

- osobiicie

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

nie dotyczy

....................................................................................................................................
nie dotyczy

............................................................................................................................................................................................
Z tego tytulu osiqgnelam w roku ubiegtym dochod w wysokoici:

nie dotyczy

VII.
1. W sp6lkach handlowych (nazwa, siedziba spdlki):

nie dotyczy

-jestem czlonkiem zarz3du (od kiedy):
nie dotyczy
- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

nie dotyczy

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

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

....,......................................

nie dotyczy

....................................................................................................................................................................................
Z tego tytulu osiqgneam w roku ubiegiym dochod w wysokoici:

2.

nie dotyczy

W sp6ldzielniach:
nie dotyczy

- jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy):

nie dotyczy

- jestem czlonkiem rady nadzorczej "'(od kiedy): nie dotyczy
- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy

Z tego tytulu osiggnqlam w roku ubiegi-ym dochod w wysokoici:
3. W fundacjach prowadzqcych dzialalnoit gospodarczq:

nie dotyczy

nie dotyczy

- jestem ulonkiem zarzqdu (od kiedy): nie dotyczy
............................................................................................................................................................................
- jestem czlonkiem rady nadzoruej (od kiedy): nie dotyuy
...........................................................................................................................................................................

-jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

nie dotyczy

Z tego tytulu osiqgn@amw roku ubieglym dochod w wysokoici:

nie dotyczy

VIII.
lnne dochody osiqgane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnoici zarobkowej lub zajct, z podaniem kwot
uzyskiwanych z kaidego tytulu:
umowa o prace w Szkole Podstawowej im. Mikdaja Kopernika w Serocku - 89998.25 zl
dzialalnoit wykonywana osobiicie (umowa o dzielo)

-

inne ir6dla - 1185,00
IX.
Skladniki mienia ruchomego o wartoici powyiej 10 000 zlotych (w przypadku pojazdow mechanicznych naleiy
podaC rnarkc, model i rok produkcji): nie dotyczy

X.
Zobowiqzania pienicine o wartoici powyiej 10000 zlotych, w tym zaciqgnicte kredyty i poiyczki oraz warunki,
na jakich zostaty udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokosci):
Kredyt hipoteczny w Banku Millennium w wysokoici 60800.00 zl z 2005 r. udzielony na 19 tat na zakup mieszkania.

Powyisze oiwiadczenie sktadam iwiadoma, i i na podstawie art. 233
nieprawdy lub zatajenie prawdk grozi kara pozbawienia wolnoici.

5

1 Kodeksu karnego za podanie

Serock, 30.04.2019 r.
(miejscowoiC,data)

i

Niewlaiciwe skreilic.
Nie dotyczy dziatalnoici wytworczej w rolnictwie w zakresie produkcji roilinnej i zwierz~cej,w formie i zakresie
gospodarstwa rodzinnego.
Ill
Nie dotyczy rad nadzorczych spoldzielni mieszkaniowych.
i/

