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OSWIAOClEN" MAJ~TKOWE

czlonka zarZCldu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej
~wiatu,
osoby zarz'ldzajClcej i cztonka organu zarzCldzaj'lcego powiatowCl osobCl prawnCl oraz osoby
wydajClcej decyzje administracyjne w imieniu starostyl

Sowczyce, dnia 12.04.2018 r.
(lIl1PjsCOW05C)

Uwaga:
1. Osoba sktad~jqca oswiadczenie obowiqzan~ jest do zgodnego z pr~wdij, st~rannego i zupetnego wypelnienia
kaidej z rubryk.
2. Jeieli poszczeg61nerubryki nie znajdujij w konkretnym przypadku z~stosowania, n~leiy wpisac :JJie dotyqy'::.
3. Osoba skladajqc~ oswi~dczenie obowiqzana jest okreslic przynaleinosc poszczeg61nych skladnik6w
majqtkowych, dochodow i zobowiqzan do m~jqtku odr~bnego i majqtku obj~tego m~lier\skq wspolnosciq
majqtkowq.
4. Oswi~dczenie majqtkowe dotyczy majqtku w kraju i z~ granicq.
S. Oswiadczenie majqtkowe obejmuje rowniei wierzytelnosci pieni~ine.
6. W cz~sciA oswiadczenia z~warte Sq informacje jawne, w cZ~SciB zas informacje niejawne dotyczqce adresu
z~mieszkania sklad~jqcego oswiadczenie oraz miejsca poloienia nieruchomosci.

cz~scA
Ja, nl7ej podpisany(a). Katarzyna [lalcerzak, KorCLyk
(ImiOllil

I

niuwisko uril7 nJzwl!:>ko rod owe)

uroclwny(a) 20.06.1980 r. w Jarocinie
dyrektor ~rodowiskowego DOlllu Salllopumocy w SowClycach
(miejsce l;H(lIdnlt~lllit,stJnowl\ko

lub runkeja)

po 7apoznaniu si~ z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 ograniczeniu prowadzenia dzialalnosci
gospodarczej przez osoby petniqce fllnkcje publiczne (Oz. U. z 2017 r. pOZ. 1393) oraz ustawy z clnia
S czerwca 1998 r. 0 samorzqdzic powiatowyrn (Dz. U. 7 2017 r. poz. 1868). zgoclnie z art. 25c tej ustawy
oswiaclczam, ze posiadarn wcliudzqce w sklau matzeliskiej wsp61nosci majqtk()wej lub stanowiqce m6j
majqtck odr~bny:
I.
Zasoby picni,,:zne:
- srodki pieniC;7neLgromadzone w walucie polskiej: 8.U15,20 Prudential - Ubezpieczenie na zycie, lIIalzel1ska
wsp61nosc majqtkowa
- srodki pieni,,:zne zgrolllauzone w walucie obcej: nie dotyczy

- papiery wartosciowe: nie dotyczy
........................... na kwotC;:
.
11.
1. Dom 0 powierzchni: 115 1112,0 wartosci: 200 tys. zfotych, tytul prawny: ma!ieriska wspolnose lllaJqtkowa
2. Mieszkanie 0 powierzchni: nie dotyczy m2, 0 wartosci:
tytul prawny:
.
3. Gospodarstwo ralne:
rodzaj gospodarstwa: nle c10tyczy
powierzchnia:
.
o wa rtosci:
.
radzaj zabudowy:
.
.
tytu I prawny:
.
z tego tytulu osiqgnqlem(t:lam) w roku ubieglyrn przychod i c1ochoclw wysokosci:
4. Inne nieruchollloSci:
powierzchnia: 305 m 2, dzialka na ktorej stoi dom
o wartosci: 30 tys. zlotych
tytul prawny: Illalieriska wspolnosc rnaji.]tkowa

.

.

Ill.

Posiaclam udzialy w spolkach handlowych - Ilaleiy podae liczut; i ernitenta udzialow: nie dotyczy

ud2ialy te stanowiq pakiet wit:kszy nii 10% udzialow w spoke:
L tego tytu!u osiqgnqlem(t;!am)

.

w raku ubieglyrn c1ochoclw wysokosci:

IV.
Posiadam akcje w spolkach handlowych - naleiy podac liczbC;i emitenta akcji: nie dotyczy

akcje te stanowiq pakiet wit;kszy nil 10% akcji w spoke:

.

Z tego tytulu osiqgnqlelll(p,larn) w roku ubieglym dochod w wysokosci:

.

V.
Nabylem(alll) (nabyl moj lIlalionek, z wylqczeniem rnienia przynaleinego do jego majqtku odrt;bnego)
od Skarbu Pallstwa, innej panstwowej
osoby prawnej, jednoslek
samorzqdu terytorialnego,
ich
zwiqzkow, komunalnej osoby prawneJ lub zwiqzku metropolitalnego nastt;pujqce rnienie, ktore podlegalo
2byciu w drodze przetargu - naleiy podae opis mienia I datp' nabycia, od kogo: nie dotyczy

VI.
1. Prowadz(l dzialalnosc gospodarCZq2(naleiy podac form(l prawnq i przedmiot dzialalnosci): nie dotyczy
- osobiscie

.

- wsp61nie z in nym i osoba m i

.

Z tego tytulu osiqgnqlem((llam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokosci:
2. Zarzqdzam dzialalnosciq gospodarczq lub jestem przedstawicielem, pelnomocnikiem
(naleiy podac form(l prawnq i przedmiot dzialalnosci): nie dotyczy

.
takiej dzialalnosci

- osobiscie

.

- wsp61nie z innymi osobami

.

Z tego tytulu osiqgnqlem((llam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci:

.

VII.
1. W sp61kach handlowych (nazwa, siedziba sp6Iki): nie dotyczy
- jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy):

.

- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

.

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

.

Z tego tytulu osiqgnqlem((llam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci:
2. W sp6ldzielniach: nie dotyczy

.

- jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy):

.

- jestem czlonkiem rady nadzorczej3 (od kiedy):

.

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

.

Z tego tytulu osiqgnqlem((llam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci:

.

3. W fundacjach prowadzqcych dzialalnosc gospodarczq: nie dotyczy
- jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy):

.

- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

.

- jestem czlon kie m kom isji rewizyj nej (od kiedy):

.

Z tego tytulu osiqgnqfem(~lam) w roku ubiegfym doch6d w wysokoSci:

.

VIII.
Inne dochody osiqgane z tytulu zatrudnienia lub innej dziafalnosci zarobkowej
kwot uzyskiwanych z kaidego tytulu:
69.403,73 doch6d z tytulu zatrudnienia
1.248,00 umowy zlecenia
6.754,89 doch6d z tytulu pelnienia obowiqzk6w spolecznych i obywatelskich
42.416,20 doch6d m~ia
5.400,00 doch6d m~ia z tytulu pelnienia obowiqzk6w spolecznych i obywatelskich

lub zaj~c, z podaniem

IX.
Skladniki mienia ruchomego 0 wartosci powyiej 10 000 zlotych (w przypadku pojazd6w mechanicznych
naleiy podac mark~, model i rok produkcji): Skoda Fabia, 2015 r., Skoda Fabia 2011 r.

X.
Zobowiqzania pieni~ine 0 wartosci powyiej 10 000 zlotych, w tym zaciqgni~te kredyty i poiyczki oraz
warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokosci):
Kredyt mieszkaniowy, udzielony na budow~ domu przez PKO BP. SA w wysokoSci 180 tysi~cy zlotych w 2007
roku udzielony na 30 lat. Pozostalo do splaty 123.652,08 zlotych.
Kredyt konsumencki w Volkswagen Bank Polska udzielony w 2015 roku. Pozostalo do splaty 24.140,14
zlotych.

Powyisze swiadczenie sktadam swiadomy(a), ii na podstawie
lub zatajtmie pr<lwdy grozi kara pozbawienia wolnosci.

art. 233 § 1 Kodeksu k<lrnego za podanie nieprawdy
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SowC7yce, 12.04.2018 r.
(miPj,eowosc,

dOl.)

Niewfasciwe

skreslic.

Nie dotyczy

dzialalnosci

i z<lkresie gospodarstwa
1

wylw6rczej

w rolniclwie

w zakresie

rodzinnego.

Nie dotyC7Y racl naclzorczych

sp61dzielni

rnieszk<lniowych.

produkcji

roslinnej

i zwiem:cej,

w forrnie

