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Oobrodzien, dnia 21.04.2017 r.

Uwaga:
1. Osoba skfadajqca oswiadczenie obowiqzana
i zupefnego wypefnienia kazdej z rubryk.
2. Jezeli poszczegolne rubryki
wpisac "nie dotyczy".

jest

do zgodnego

z prawdq,

starannego

nie znajdujq w konkretnym przypadku zastosowania,

nalezy

3. Osoba skfadajqca oswiadczenie obowiqzana jest okreslic przynaleznosc poszczegolnych
skfadnikow majqtkowych, dochodow i zobowiqzan do majqtku odr~bnego i majqtku obj~tego
mafzenskq wspolnosciq majqtkowq.
4. Oswiadczenie majqtkowe dotyczy majqtku w kraju i za granicq.
5. Oswiadczenie majqtkowe obejmuje rowniez wierzytelnosci pieni~zne.
6. W cz~sci A oswiadczenia zawarte Sq informacje jawne, w cz~sci B zas informacje niejawne
dotyczqce adresu zamieszkania skfadajqcego oswiadczenie oraz miejsca pofozenia
nieruchomosci.
CZ~SCA
Ja, nizej podpisany(a),

Joanna Barbara Kaczorowska zd. Chawe.ka,
(imiona i nazwisko

urodzony(a)

oraz nazwisko rodowe)

28 pai:dziernika 1969 roku w Oobrodzieniu
Zesprn Placowek Edukacyjnych
w Oobrodzieniu
dyrektor
(miejsce zatrudnienia,

stanowisko

lub funkcja)

po zapoznaniu si~ z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 ograniczeniu prowadzenia dziaffilnosci gospodarczej
przez osoby pemiCjce funkcje publiczne (Oz. U. Nr 106, poz. 679, z 1998 r. Nr 113, poz. 715 i Nr 162,
poz. 1126, z 1999 r. Nr 49, poz. 483, z 2000 r. Nr 26, poz. 306 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz.1806) oraz
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzCjdziegminnym (Oz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23,
pOZ.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806), zgodnie Z art. 24h tej ustawy
oswiadczam, ze posiadam wchodzCjce w skffid maaenskiej wsp61nosci majCjtkowej lub stanowiCjce m6j majCjtek
odr~bny:

I.
Zasoby pieni~zne:
-

srodki pieni~zne zgromadzone w walucie polskiej:

nie dotyczy

-

srodki pieni~zne zgromadzone w walucie obcej:

nie dotyczy

-

papiery wartosciowe:

na kwot~:

nie dotyczy

.

11.
1. Dom

0

powierzchni:

tytut prawny:

m2,

120

wartosci:

420 000,00 zt

o wartosci:

60000,00 zt

0

matzenska wsp61nos6 majqtkowa

2. Mieszkanie

0

tytut prawny:

powierzchni:

m2,

69

maaenska wsp61nos6 majqtkowa

3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa:

nie dotyczy

, powierzchnia:

.

o wartosci:

.

rodzaj zabudowy:

.

tytut prawny:

.

z tego

.

tytutu osiqgnqtem(~tam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokosci:

4. Inne nieruchomosci:
powierzchnia:

nie dotyczy

o wa rtosci:

.

tytut prawny:

.

Ill.
Posiadam udzialy w sp6tkach handlowych -

nalezy poda6 liczb~ i emitenta udziarow:

nie dotyczy

udzialy te stanowiq pakiet wi~kszy niz 10% udziarow w sp6tce:

.

z tego tytutu

.

osiqgnqtem(~tam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci:

IV.
Posiadam akcje w sp6H<achhandlowych -

nie dotyczy

nalezy poda6 liczb~ i emitenta akcji:

akcje te stanowiq pakiet wi~kszy niz 10% akcji w sp6tce:

.

z tego

.

tytutu osiqgnqrem(~am)

w roku ubieglym doch6d w wysokosci:

V.
Nabytem(am) (nabyt m6j maaonek, z wytqczeniem mienia przynaleznego do jego majqtku odr~bnego) od Skarbu
Panstwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu terytorialnego, ich zwiqzk6w lub od komunalnej
osoby

prawnej

nast~pujqce

mienia i dat~ nabycia, od kogo:

mienie,

kt6re

podlegato

zbyciu

w drodze

przetargu

-

nalezy

nie dotyczy

poda6

opis

VI.
1. Prowadz~ dziatalnosc gospodarCzq2 (nalezy podac form~ prawnq i przedmiot dziatalnosci):

nie dotyczy

-

osobiscie

.

-

wspolnie z innymi osobami

.

Z tego tyturu osiqgnqtem(~am)

2. Zarzqdzam

dziatalnosciq

w roku ubiegfym przych6d i doch6d w wysokosci:

gospodarczq

lub jestem przedstawicielem,

podac form~ prawnq i przedmiot dziatalnosci):

.

petnomocnikiem

takiej dziatalnosci

(nalezy

nie dotyczy

osobiscie

.

wspolnie z innymi osobami

.

Z tego tytutu osiqgnqtem(~tam)

w roku ubiegfym doch6d w wysokosci:

.

VII.
1. W sp6tkach handlowych

(nazwa, siedziba spOtki):

nie dotyczy

-

jestem cztonkiem zarzqdu (od kiedy):

.

-

jestem cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

.

-

jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

.

Z tego tyturu osiqgnqtem(~am)

w roku ubiegfym doch6d w wysokosci:

2. W sp6tdzielniach:

.

nie dotyczy

-

jestem cztonkiem zarzqdu (od kiedy):

.

-

jestem cztonkiem rady nadzorczej3 (od kiedy):

.

-

jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

.

Z tego tytutu osiqgnqtem(~tam)

w roku ubiegfym doch6d w wysokosci:

.

-

jestem cztonkiem zarzqdu (od kiedy):

.

-

jestem czfonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

.

-

jestem czfonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

.

Z tego tytutu osiqgnqtem(~tam)

w roku ubiegtym doch6d w wysokosci:

.

VIII.
Inne dochody
uzyskiwanych

osiqgane

z tyturu zatrudnienia

lub innej dziafalnosci

zarobkowej

lub zaj~c,

z podaniem

kwot

z kazdego tyturu:
91 102,37 zf- doch6d z tytutu zatrudnienia
1 093,00 zt- doch6d z tyturu swiadczen socjalnych
2 400,00 zt- doch6d z tytufu wynajmu mieszkania

IX.
Skfadniki

mienia ruchomego

0

wartosci powyzej

10 000 ztotych (w przypadku

pojazd6w

mechanicznych

nalezy

podac mark~, model i rok produkcji):
Renault Megane- rok produkcji 2010

X.
Zobowiqzania

pieni~zne

0

wartosci

powyzej 10 000 ztotych, w tym zacic19ni~te kredyty i pozyczki oraz warunki,

na jakich zostaty udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokosci):
kredyt hipoteczny z 2007

L-

PKO S.P. w kwocie 114 759,50 CHF

pozostaje do spfaty- 57 636,76 CHF

Powytsze

oswiadczenie

sktadam swiadomy(a),

it na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu

kamego

za podanie

nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnosci.

Dobrodzien, 21.04.2017 r.
(miejscowosc, data)

Niewlasciwe skreslit.
Nie dotyczy dzialalnosci wytw6rczej w rolnictwie w zakresie produkcji roslinnej i zwierzQcej, w formie i zakresie gospodarstwa
rodzinnego.
3 Nie dotyczy rad nadzorczych sp61dzielni mieszkaniowych.
1

2

