OSWIADCZENIE MAJATKOWE
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, kierownlka jednostki organizacyjnej gminy,

Serock, dnia 17.04.2019r.
(mlelscowoltl

Uwaga:
1.

2.
3.

4.

5.
6.

Osoba skladajqca ~Swiadczenle obowifpana jest do zgodnego z prawdq, starannego
i zupelnego wypelnlenla katdej z rubryk.
Jeieli poszczeg6lne mbryki nle znajdujq w konkretnym przypadku zastosowania, naleiy
wpisat ,nie dotvczv".
Osoba skladaiqca 06wiadczenie obowiazana jest okreilik ~ m n a l e t n o 6 C~oszczea6lnvch
skladnikow m&tkowych, dochod6w i zo'bowiqzatt do majqtk" odrgbnego i majqtku lbjetego
matiehskq wsp6lnoiciq majqtkowq.
OSwiadczenie majqtkowe dotyczy majqtku w kraju i za granicq.
OSwiadczenie majqtkowe obejmuje r6wniet wierrytelnoici pienigine.
W czgici A o6wladczenia zawarte sq informacje jawne, w czg6ci B za6 informacje niejawne
dotyczqce adresu zamieszkania skladajqcego oiwiadczenie oraz miejsca polotenia

Ja, niiej podpisany(a), Barbara Tomczak, nazwisko rodowe Zajqukowska
Ilmiona i nazwlrko oral nazwirko rodowel

urodzony(a) 06 maja 1969r. w Serocku
zatrudniona w Samorzqdowyrn Przedszkolu im. Krasnala Hatabah w Serocku na stanowlsku dyrektora
lrnielrce zalrudnienia. rtanowirko lub funkcja)

po zapoznaniu siq z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dzialalnoici
gospodarczej przez osoby pelniqce funkcje publiczne (Dz. U. z 2017 r, poz. 1393) oraz ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorzqdzie gminnym (Dr. U. z 2017 r. poz. 1875), zgodnie z art. 24h tej ustawy oiwiadczam, i e
posiadam wchodzqce w sklad malienskiej wspolnoici majqtkowej lub stanowiqce m6j majqtek odrqbny:
1.

Zasoby pieniqine:

- irodki pienicine zgromadzone w walucie polskiej: S.OM),OOzI
- irodki pieniqine zgromadzone w walucie obcej: 1.000.00euro

- papiery wartoiciowe:

nie dotyczy

na kwote: nie dotyczy

11.
1

Dom o powierzchni: 199 ma,o wartoici: 320.000.006
tytul prawny: maliehska wsp6lnota majqtkowa

2

Mieszkanie o powierzchni: nie dotyczy m', o wartoici: nie dotycq
tytul prawny: nie dotyczy

3

Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: nie dotyczy, powierzchnia: nie dotyczy

o wartofci: nle dotyuy
rodzaj zabudowy: nie dotyczy
tytul prawny: nie dotyczy
Z tego tytutu osiqgnqlem(qlam) w roku ubiegtym przych6d i dochbd w wysokoici: nie dotyczy.
4. lnne nieruchomofci:
powierzchnia: dzialka o powlerzchni 1307m2
o wartofci: 120.000,Wzt
tytut prawny: majqtekodrebny

111.
Posiadam udziaty w sp6lkach handlowych - naleiy podat liczbq i emitenta udzial6w: nle dotyuy

udziaty te stanowlq pakiet wiekszy n i i 10%udzial6w w spolce: nie dotyczy
Z tego tytutu osiqgnqlern(~1am)w roku ubiegiym doch6d w wysokoici: nie dotyuy
IV.
Posiadam akcje w sp6lkach handlowych - naleiy podat liczbe i emitenta akcji: nie dotyczy

akcje te stanowlq pakiet wiqkszy n i i 10%akcji w spolce: nie dotyczy
Z tego tytutu osiqgnqtem(@am)w roku ubiegtym dochod w wysokoici: nie dotyczy

v.
Nabylem(am) (nabyt m6j malionek, z wytqczeniem mienia przynaleinego do jego majqtku odrqbnego) od
Skarbu Pahstwa, innej pahstwowej osoby prawnej, jednostek samorzgdu terytorialnego, ich zwigzk6w.
komunalnej osoby prawnej lub zwlqzku metropolitalnego nastqpujqce rnienie, kl6re podlegalo zbyciu w
drodze przetargu - naleiy podat opis mienia i date nabycia, od kogo: nle dotyuy

VI.
1. Prowadzq dzialainoit gospodarczq "(naleiy podat formq prawn4 i przedmiot dzialalnofci): nie dotyczy
osobifcie: nle dotyuy
-wsp6lnie z innymi osobarni: nie dotyczy

-

Z tego tytulu osiagnglem(q1am)w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokoici: nie dotyuy.

2. Zarzqdzam dzialalnoiciq gospodarczq lub jestem przedstawicielem, pelnomocnikiem takiej dzialalnofci
(naleiy podat forme prawnq i przedmiot dziatalnoici): nie dotyczy
- osobiicie: nie dotyczy
wsp6lnie z innymi osobami: nle dotyuy

-

Z tego tytutu osiggn~lern(etam)w roku ubiegtym doch6d w wysokoici: nie dotyczy

VII.
1. W sp6lkach handlowych (nazwa, siedziba sp6lki): nie dotyczy
jestem ulonkiem zarzqdu (od kiedy): nie dotyczy
jestem ulonkiem rady nadzorczej (od kiedy): nle dotyczy
jestem ulonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotycly
Z tego tytulu osiqgnqlem(q1am)w roku ubiegtym doch6d w wysokofci: nie dotyczy

-

2. W sp6tdzielniach: nie dotyczy

- jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy): nie dotycly
- jestem czlonkiem rady nadzorcze Ii1(odkiedy): nie dotyuy

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy
Z tego tytulu osiqgnglem(e1am) w roku ubieglym dochod w wysokoici: nie dotycry
3. W fundacjach prowadzgcych dzialainoit gospodarczq: nie dotyuy

- jestem ulonkiem zarzqdu (od kiedy): nie dotyczy
- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy
- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyuy
Z tego tytulu osiggnqlem(qtam) w roku ubiegtym dochod w wysokoici: nie dotycry

VIII.
lnne dochody osiggane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialaino5ci zarobkowej iub zajet, z podaniem kwot
uzyskiwanych z kaidego tytulu:
a) umowa o prace w Samorzqdowym Przedszkolu im. Krasnala Halabaty w Serocku
77.404,85d (wraz z nagrodq jublleuszowg)
b) fundusz socjalny 1.185,6621
C) dzialainoit wykonywana osobiicie (umowa ziecenie) 627,20rl
IX.
Skladniki mienia ruchomego o wartoici powyiej 10 000 zlotych (w przypadku pojazd6w mechanicznych naieiy
podat marke, model i rok produkcji):

-

VOLKSWAGEN PASSAT rok produkcjl 2010 malierlska wsp6lnota majqtkowa
OPEL ASTRA J rok produkcji 2011- malierlska wsp6inota majqtkowa

Zobowiqzania pienieine o wartoici powyiej 10 000 zlotych, w tym zaciqgniete kredyty i poiyczki oraz warunki,
na jakich zostaly udzieione (wobec kogo, w zwiqzku z jakim zdarzeniem, wjakiej wysokoici):
Kredyt mieszkaniowy budowlano-hipoteczny Bank Sp6tdzlelczy w Wyszkowie 22.265.00~1

Powyisze oiwiadczenie skladam iwiadomy(a), i i na podstawie art. 233
nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnoki.

5 1 Kodeksu karnego za podanie

$.w.&.....~P.:.Q!I.:,.ZP.?~~I!.
(miejrcowolt, data)

' Niewlaiciwe skreilit.
" Nie dotyczy dzialalnoici wytwbrczej w rolnictwie w zakresie produkcji roilinnej i zwierzecej, w forrnie i zakresie
gospodarstwa rodzinnego.

"' Nie dotyczy rad nadzorczych spbldzielni mieszkaniowych.

