g ,
kierownikajednostki organizacyjnej gminy,

Serock, dnia 27.04.2018 r.
(miejrcowY)

Uwaga:
1.
2.

3

4.

5.
6.

Osoba sktadajqca okwiadczenieobowiqzana jest do zgodnego z prawdq, starannego izupelnego
wypelnienia kaidej z ~ b r y k .
Jeieli poozczeg6lne ~ b r y knie
i znajdujq w konkretnym ptzypadku zastosowania, nalety wpisa6
0 czv
Osoba skladajqca 08wiadczenie obowiwana jest okredlit przynaletno8t poszczeg6lnych
skladnik6w majqtkowych, dochod6w i zobowiqzah do majqtku odrgbnego i majqtku objqtego
maliehskq wsp6lno6ciq majqtkowq.
Ogwiadczenie majqtkowe dotyczy majqtku w kraju i za graniq.
Odwiadczenie majqtkowe obejmuje r6wniet wierzytelnokci pienigine.
W czqkci A dwiadczenia zawarte sq informacje jawne, w cz@ci B za8 informacje niejawne
dotyczqce adresu zamieszkania sktadajqcego okwiadczenie oraz miejsca polofenia
nieN~h0m0k~i.

.

CZeSk A
Ja, niiej podpisana, Krystyna Ewa Affek, nazwisko rodowe Jaruak
(im~onsi nazwisko oraz narwirko rodowe)

urodzona 28 sierpnia 1959 r.
w Wqgorzewie ,woj. warmihsko-mazurskie

. .

.................................................................................................................................................. ..,.... .......................................
zatrudniona w Szkde Podstawowej im. Mikolaja Kopernika w Serocku na stanowisku dyrektora szkoly
(miejrcezatrudnienia,rtanowirko lub funkcja)

po zapoznaniu siq z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dzialalnoici
gospodarczej przez osoby petniqce funkcje publiune (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 oswiadczam, i e
posiadam wchodzace w sklad matienskiei ws~olnoicimaiatkowei lub stanowiqce m6j majqtek odrcbny:
1.
Zasoby pieniqine:

- irodki pienicine zgrornadzone w walucie polskiej:
20 000 21
-irodki pieniqine zgromadzone w walucie obcej:
nie dotyczy

- papiery warto$ciowe:
nie dotyczy
na kwotq: nie dotyczy

11.
1

Dom o powierzchni:

2

Mieszkanie o powierzchni:

nie dotyczy m',
62,88 m',

o wartoici: nie dotyczy

tytul prawny: nie dotyczy

o wartoici: 120 000 z l

tytul prawny: wlasnoiciowe

3
Gospodarstwo rolne: rodzaj gospodarstwa: nie dotyczy,
powierzchnia: nie dotyczy
o wartoici: nie dotyczy
rodzaj zabudowy:
nie dotyczy
tytut prawny: nie dotyczy
Z tego tytulu osiqgnelam w roku ubiegtym przychod i dochod w wysokoici:

nie dotyczy

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

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

52 000 zl

tytul prawny: wlasnoie

111.

Posiadam udziaty w spdkach handlwvych - naleiy podai. liczbe i emitenta udzialow:
nie dotyczy

...............................................................................................................................................................................
udziaty te stanowiq pakiet wiekszy n i i 10%udzialow w space:
nie dotyczy

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

Z tego tytulu osiqpelam w roku ubiegtym dochod w wysokoici:

nie dotyczy

..................................................................................................................................................................................................
IV.

Posiadam akcje w spakach handlowych - naleiy podae liczbe i emitenta akcji:
nie dotyczy

.................................................................................................................................................................................
akcje te stanowiq pakiet wiekszy n i i 10% akcji w space:
nie dotyczy
Z tego tytulu osiqgnelam w roku ubiegtym dochod w wysokoici:

nie dotyczy

v.
Nabyiam (nabyl m6j malionek, z wylqczeniem mienia przynaleinego do jego majqtku odrebnego) od Skarbu
Palistwa, innej pa~istwowejosoby prawnej, jednostek samorzqdu terytorialnego, ich zwiqzk6w. komunalnej
osoby prawnej lub zwiqzku metropolitalnego nastcpujqce mienie, kt6re podlegalo zbyciu w drodze przetargu
naleiy podat opis mienia i datq nabycia, od kogo:

-

nie dotyczy

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

