
Serock, dnia 20 kwietnia 2016 r. 

OSWIADCZENIE MAJ~TKOWE 
radnego gminy 

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

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

wpisaC ,nie dotvczv". 
3. Osoba skiadajqca oiwiadczenie obowiqzana jest okrefliC przynaleinoiC poszczeg6lnych 

skiadnikdw majqtkowych, dochod6w i zobowiqzari do majqtku odrebnego i majqtku 
objetego matieriskq wsp6lnofciq majqtkowq. 

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

dotyczqce adresu zamieszkania skiadajqcego oiwiadczenie oraz miejsca poioienia 
nieruchomoici. 

Ja, niiej podpisany(a), 

Boiena Danuta Kalinowska- Krzyczkowska 

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe) 

urodzony(a)l2 marca 1967r. 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 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym (Dz. U. 
z 2015 r. poz. 1515 ze zm.), zgodnie z art. 24h tej ustawy ofwiadczam, i e  posiadam wchodzqce 
w sktad matieliskiej wsp6lnofci majqtkowej lub stanowiqce m6j majqtek odrebny: 

1. 
Zasoby pieniqine: 

- irodki pieniqine gromadzone w walucie polskiej: 100 000 zt 

- frodki pieniqine gromadzone w walucie obcej: nie dotyczy 

- papiery wartofciowe: nie dotyczy 



na kwotq: ....................................................................................... .. .................................................. 

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

80 000zt tytut prawny: wtasnoid nabyta na podstawie umowy darowizny z dnia 08.01.1996r. 

akt notarialny Repertorium A nr 103196 

2. Mieszkanie o powierzchni: 48,043 m2+ grunt 29,73 m2 o wartofci: 350,000 zt 

tytut prawny: wspotwtasnoid matieriska nabyta na podstawie umowy z dnia 16.03.2010r. 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(qtam) w roku ubiegtym przychod i doch6d w wysokoici: 

4. lnne nieruchomoici: 

1. Miejsce garaiowe o pow. 10,69m2 + grunt 6,22 m2 o wartoici 20000zt - wsp6twtasnoiC 

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

3799/2010 

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

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



3. Dziatka o pow. 1000m2 o wartofci 100 000 zt wsp6twtasnofd matieriska nabyta na podstawie 

umowy zawartej w dniu 22.10.2005r. akt notarialny Repertorium A nr 12589/2005 

4. Lokal uiytkowy o pow. 47,18 m2 + grunt 33,54 m2 o wartofci 180000 zt wsp6twtasnofd 

matieliska nabyta na podstawie umowy z dnia 05.02.2009r. akt notarialny Repertorium A nr 

1441/2009 

5. Umowa deweloperska o wartofci 255000 zt - wspotwtasnofd matieriska nabyta na 

podstawie umowy z dnia 12.08.2014r. akt notarialny Repertorium A nr 708612014 

6. Dziatka o pow.550 m2 o wartofci 55 000 zt + dom mieszkalny o pow. 150 m2 o wartoSci 

300000 zt + budynek gospodarczy o pow. 16,50 m2 o wartofci 20 000 zt 118 udziatu 

wsp62wtasnofC z innymi osobami - dziedziczenie ustawowe na podstawie aktu notarialnego z 

dnia 05.03.2015r. Repertorium A nr 345/2015 

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

przedsiqbiorcow, w ktorych uczestniczq takie osoby - naleiy podad liczbq i emitenta udziatbw: 

Nie dotyczy 

udziaty te stanowiq pakiet wiqkszy n i i  10% udziatow w sp6tce: ......................................................... 
........................................................................................................................................................................ 

Z tego tytutu osiqgnqtem(qtam) w roku ubiegtym doch6d w wysokofci: 

..................................................................................................................................................................... 
2. Posiadam udziaty w innych spbtkach handlowych - naleiy podad liczbq i emitenta udziatow: 

nie dotyczy 

Z tego tytutu osiqgnqtem(qtam) w roku ubiegtym dochod w wysokofci: 



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

przedsiebiorc6w, w kt6rych uczestniczq takie osoby - naleiy podat liczbq i emitenta akcji: 

Nie dotyczy 

akcje te stanowiq pakiet wiekszy n i i  10% akcji w sp6tce: .................................................................... 
Z tego tytutu osiggnqtem(etam) w roku ubiegtym doch6d w wysokofci: 

2. Posiadam akcje w innych sp6tkach handlowych - naleiy podaC liczbe i emitenta akcji: 

nie dotyczy 

Z tego tytutu osiqgnqtem(etam) w roku ubiegtym doch6d w wysokoici: 

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

v. 
Nabytem(am) (nabyt m6j mationek, z wytqczeniem mienia przynaleinego do jego majqtku 

odrebnego) od Skarbu Paristwa, innej paristwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu 

terytorialnego, ich zwigzk6w lub od komunalnej osoby prawnej nastqpujgce mienie, ktore 

podlegato zbyciu w drodze przetargu - naleiy podaC opis mienia i date nabycia, od kogo: 

nie dotyczy 

VI. 
1. Prowadze dziatalnofC gospodarczg (naleiy podat forme prawnq i przedmiot dziatalnofci): 

nie dotyczy 

- osobifcie: ......................................................................................................................................... 
- wsp6lnie z innymi osobami: ......................................................................................................... 
Z tego tytutu osiggngtem(etam) w roku ubiegtym przychod i doch6d w wysokofci: 

2. Zarzqdzam dziatalnofciq gospodarczq lub jestem przedstawicielem petnomocnikiem 



takiej dziatalnofci (naleiy podad formq prawnq i przedmiot dziatalnofci): 

nie dotyczy 

.......................................................................................................................................... - osobifcie: 

- wspolnie z innymi osobami: .......................................................................................................... 
Z tego tytutu osiqgnqtem(t$am) w roku ubiegtym doch6d w wysokofci: 

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

VII. 

W spotkach handlowych (nazwa, siedziba sp6tki) nie dotyczy 

- jestem cztonkiem zarzgdu (od kiedy): ................................................................................................ 
- jestem cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy): .................................................................................. 
- jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ............................................................................. 
Z tego tytutu osiqgnqtem(qtam) w roku ubiegtym przych6d i doch6d w wysokofci: 

VIII. 

lnne dochody osiqgane z tytutu zatrudnienia lub innej dziatalnoici zarobkowej lub zajqd, 

z podaniem kwot uzyskiwanych z kaidego tytutu: 

- wynagrodzenie ze stosunku pracy 58 209,90 zt 

- dieta radnego 12 506,58 zt 

IX. 

Sktadniki mienia ruchomego o wartofci powyiej 10.000 ztotych (w przypadku pojazd6w 

mechanicznych naleiy podaC markq, model i rok produkcji): Suzuki Grand Vitara rok produkcji 

2008 wspotwtasnoJC matieriska, Dacia DUSTER rok produkcji 2011 wspdtwtasnoJd matieriska 

X. 

Zobowiqzania pieniqine o wartofci powyiej 10.000 ziotych, w tym zaciqgniqte kredyty i poiyczki 



oraz warunki, na jakich zostaty udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z jakim zdarzeniem, w jakiej 

wysokoici): nie dotyczy 

Powyisze oiwiadczenie sktadam fwiadomy(a), i i  na podstawie art. 233 5 1 Kodeksu karnego za 

podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnofci. 

(miejscowofC, data) 


