
,.*u,, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, 

Serock, dnia 27.08.2019 r. 
(miejrcawo<i) 

Uwaga: 
1. Osoba skladajqca dwiadczenie obowiqzana jest do zgodnego z prawdq, starannego i zu- 

pelnego wypelnienia katdej z rubryk. 
2. Jeteli poszweg6lne rubryki nie znajdujq w konkretnym prrypadku zastosowania, naleiy 

wpisaC ..nie. 
3. Osoba sktadajqca oiwiadczenie obowivana jest okreilit przynaleinoh? poszczeg6lnych 

skfadnik6w majqtkowych, dochod6w i zobowiqzah do majqtku odrgbnego i majqtku objgtego 
maliehskq wsp6lnoiciq majqtkowq. 

4. Oswiadczenie majqtkowe dotyczy majqtku w kraju i za granicq. 
5. Oiwiadczenie majqtkowe obejmuje r6wniei wierzytelnoici pienigine. 
6. W czgici A oiwiadczenla zawarta sq informacje jawne, w czgSci B za i  informacje niejawne 

dotyczqce adresu zamieszkania skladakcego oiwiadczenie oraz miejsca pdoienia 
nieruchomoici. 

Ja, niiej podpisana, Knlstyna Ewa Affek, namisko rodowe Jarczak 
(imiona I narwisko orax nazwirko rodowe) 

urodzona 28 sierpnia 1959 r. 
w Weorzewie , woj. warmirisko-mazurskie 

zatrudniona w Szkde Podstawowej im. Mikolaja Kopernika w Serocku na stanowisku dyrektora szk* 
(miejrcezatrudnienia, rtanowirko lubfunkcjal 

po zapoznaniu sig 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 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), zgodnie z art. 24h tej ustawy oiwiadczam, i e  
posiadam wchodzace w sktad malieliskiei wsuolnoici maiatkowei lub stanowiqce moj majqtek odrgbny: 

1. 
Zasoby pienigine: 

- irodki pienigine zgromadzone w walucie polskiej: 
30 000,OO zt 
................................................................................................................................................................................ 
- irodki pienigine zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy 

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



11. 
1. Dom o powierzchni: nie dotyczy m, o wartoici: nie dotyczy tytul prawny: nie dotyczy 

2. Mieszkanie o powierzchni: 62.88 m: o wartoici: 120 000 zl 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 osiggn@am w roku ubiegtym przych6d i doch6d w wysokojci: nie dotyczy 

4. lnne nieruchomdci: powierzchnia: 
1100 m2 z domkiem letniskowym o pow. 40 m2 

o wartoici: 52 000 zl 

tytul prawny: wlasnoit 

111. 
Posiadam udzialy w sp6lkach handlowych - naleiy podat liczbe i emitenta udzial6w: 

nie dotyczy 

udzialy te stanowiq pakiet wiekszy n i i  10% udzial6w w sp6lce: 

nie dotyczy ............................. .... .............................................................................................................................. 
Z tego tytulu osiggnqlam w roku ubiegtym doch6d w wysokoici: nie dotyczy 

IV. 
Posiadam akcje w spMkach handlowych - naleiy podat liczbe i emitenta akcji: 

nie dotyczy 

................................................................................................................................................................................. 
akcje te stanowig pakiet wiekszy n i i  10% akcji w space: nie dotyczy 

Z tego tytulu osiggnglarn w roku ubieglym doch6d w wysokoici: nie dotyczy 

v. 
Nabylam (nabyl m6j malionek, z wytgczeniem mienia przynaleznego do jego majgtku odrebnego) od Skarbu 
Pahtwa, innej pahtwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu terytorialnego, ich zwigzk6w, komunalnej 
osoby prawnej lub zwigzku metropolitalnego nastepujgce mienie, kt6re podlegato zbyciu w drodze przetargu 
- naleiy podat opis mienia i date nabycia, od kogo: 

nie dotyczy 



VI. 
1. Prowadze dzialalnoit gospodarczq "(naleiy podat forme prawn? i przedmiot dziatalnoici): 

nie dotyczy 
- osobiicie 
nie dotyczy 

- wspolnie z innymi osobami 
nie dotyczy 

Z tego tytulu osiqgnelam w roku ubiegtym przych6d i dochod w wysokoki: nie dotyczy 

2. Zarzadzam dziatalnoiciq gospodarczq lub jestem przedstawicielem, petnomocnikiem takiej dzialalnoici 
(naleiy podat forme prawn? i przedmiot dziatalnoici): nie dotyczy 
............................................................................................................................................................................................ 

- osobiicie nie dotyczy 
......................................................................................................................................................................................... 

- wspolnie z innymi osobami nie dotyczy 
............................................................................................................................................................................................ 

Z tego tytulu osiqgngtam w roku ubiegtym doch6d w wysokoici: nie dotyczy 

VII. 
1. W sptdkach handlowych (nazwa, siedziba sp6tki): nie dotyczy 

- jestem cztonkiem zarz4du (od kiedy): 
nie dotyczy 
- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy 

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy 

Z tego tytutu osiggnetam w roku ubiegtym dochod w wysokoici: nie dotyuy 

2. W sptddzielniach: 
nie dotyuy 

- jestem cdonkiem zarzqdu (od kiedy): nie dotyczy 

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

- jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy 
................................................................................................................................................................................. 

Z tego tytulu osi?gnetam w roku ubiegtym dochod w wysokoici: nie dotyczy 
.......................................................................................................................................................................... 

3. W fundacjach prowadzqcych dzialalnoit gospodarcz?: nie dotyczy 



- jestem ulonkiem zangdu (od kiedy): nie dotyczy 
............................................................................................................................................................................ 
-jestem ulonkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy 
........................................................................................................................................................................... 
- jestem ulonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy 

Z tego tytulu osiqgneam w roku ubieglym doch6d w wysokobci: nie dotyczy 

VIII. 
lnne dochody osiggane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalndci zarobkowej lub zajet, z podaniem kwot 
uzyskiwanych z kaidego tytulu: 

umowa o p r a y  w Szkole Podstawowej im. Mikolaja Kopernika w Serocku do 27.08.2019 r.-89212,72 z l  

dzialalnoit wykonywana osobijcie (umowa o dzielo) - 

inne ir6dla - 

IX. 
Skladniki mienia ruchomego o wartoki powyiej 10 000 zlotych (w przypadku pojazd6w mechanicznych naleiy 
podat markq, model i rok produkcji): nie dotyczy 

X. 
Zobowiazania pienigine o wartojci powyiej 10 000 zlotych, w tym zaciggnigte kredyty i poiyczki oraz warunki, 
na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwigzku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokoici): 

Kredyt hipoteczny w Banku Millennium w wysokoici 50800,W zl z 2005 r. udzielony na 19 lat na zakup mie- 

szkania. 



Powyisze oiwiadczenie sktadam Swiadoma, ii na podstawie art. 233 5 1 Kodeksu karnego za podanie 
nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnoici. 

Serock, 27.08.2019 r. 
(rniercowolt, data) 

I Niewtaiciwe skreilik. 
I' Nie dotycry dzialalnoici wyhnr6rczej w rolnictwie w zakresie produkcji roilinnej i zwierzgcej, w formie i zakresie 

gospodarstwa rodzinnego. 
"' Nie dotyczy rad nadzorczych spoldzielni mieszkaniowych. 


