
Serock, dnia 19 kwietnia 2018 r. 

~SWIADUENIE MAJ~TKOWE 
radnego gminy 

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

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

wpisat ,,nie dotvczf. 
3. Osoba sktadajqca oiwiadczenie obowiqzana jest okreilit przynaleinoft poszueg6lnych 

sktadnik6w majqtkowych, dochod6w i zobowiqzari do majqtku odrebnego i majqtku 
objstego matiehskq wsp6lnoSciq majqtkowq. 

~ ~ 

4. Oiwiadczenie o stanie majqtkowym dotyczy majqtku w kraju i za granicq. 
5. Oiwiadczenie o stanie majgtkowym obejmuje r6wniei wierzytelnogci pienigine. 
6. W czeici A oiwiadczenia zawarte sq informacje jawne, w czqici B zag informacje niejawne 

dotyczgce adresu zamieszkania sktadajqcego oiwiadczenie oraz miejsca potoienia 
nieruchomoici. 

Ja, niiej podpisany(a), 

Boiena Danuta Kalinowska- Krzyczkowska 

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe) 

urodzony(a)l2 marca 1967 r. w Serocku 

Urzqd Gminy w Jabtonnie - inspektor, Radna Rady Miejskiej w Serocku 

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja) 

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia 
dziatalnoici gospodarczej przez osoby petniqce 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 oiwiadczarn, i e  posiadam wchodzqce w skiad rnatieriskiej wsp6lnoici 
majqtkowej iub stanowiqce moj majqtek odrebny: 

1. 
Zasoby pienieine: 

- irodki pienieine gromadzone w walucie polskiej: 100 000 zt 

- irodki pienieine gromadzone w walucie obcej: nie dotyczy 



- papiery wartoiciowe: nie dotyczy 

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

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

akt notarialny Repertorium A nr 103196 

2. Mieszkanie o powierzchni: 48,08 m2 t grunt 29,73 m2 o wartoici: 350,000 d 

tytut prawny: wspotwlasnoit matieliska nabyta na podstawie umowy z dnia 16.03.2010 r. akt 

notarialny Repertoriurn A nr 3799/2010 

3. Gospodarstwo rolne: nie dotyczy 

rodzaj gospodarstwa: ............................................................................................................................. 

powierzchnia: ........................................................................................................................................... 

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

rodzaj zabudowy: ................................................................................................................................ 

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

Z tego tytutu osiqgnqtem(etarn) w roku ubieghm przychod i dochbd w wysokoici: 

4. lnne nieruchornoici: 

1. Miejsce garaiowe o pow. 10,69 m2 t grunt 6,22 m2 o wartoici 20 000 z l  - wspolwtasnoit 

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

379912010 

2. Miejsce garaiowe o pow. 10,69 m2t  grunt 6,22 rn2 o wartoici 6000 zt - wspoiwtasnoit 

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









2008 wspotwtasnott rnatieriska, Volkswagen Passat rok produkcji 2014 wsp6lwlasnoiC 

rnalienska 

X. 

Zobowigzania pienieine o wartoici powyiej 10.000 zlotych, w tyrn zaciqgnicte kredyty i poiyczki 

oraz warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwigzku z jakirn zdarzeniern, w jakiej 

wysokoici): nie dotyczy 

Powyisze oswiadczenie sktadam iwiadorny(a), i i  na podstawie art. 233 3 1 Kodeksu karnego za 

podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnoici. 

(rniejscowoft, data) 




