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OSWIADCZENIE

.24. O~:MI~

MAJATKOWE

czlonka zarz'ldll powiatll, 6ekretarza powiatll, 6karbnika powiatll, kierownika jednostki
organizacyjnej powiatu, osoby zarz~dzaj~cej i cztonka organu zarz~dzaj~cego powiatow~
osob~ prawn~ oraz osoby w'ldaj~cej decyzje administracyjne w imieniu starosty~

QjIP

Oobrodzier'l, dnia 24.04.2019 r.

Uwaga:
1. Osoba sktadajetca oswiadczenie
obowietzana
i zupetnego wypetnienia kaidej z rubryk.
2. Jeieli poszczegolne rubryki
wpisac "nie dotyczy".

jest

do zgodnego

nie znajdujet w konkretnym

przypadku

z

prawdet, starannego
zastosowania,

naleiy

3. Osoba sktadajetca oswiadczenie obowietzana jest okreslic przynaleinosc
poszczegolnych
sktadnikow majettkowych, dochodow i zobowietzan do majettku odr~bnego i majettku obj~tego
matiensket wspolnosciet majettkowet.
4.

Oswiadczenie

5. Oswiadczenie

majettkowe dotyczy majettku w kraju i za granicet.
majettkowe obejmuje rowniei wierzytelnosci

pieni~ine.

6. W cz~sci A oswiadczenia zawarte Set informacje jawne, w cz~sci
dotyczetce adresu zamieszkania
sktadajetcego oswiadczenie
nieruchomosci.

CZI;SC

8 zas informacje niejawne
oraz miejsca
potoienia

A

Ja, nizej podpisana

Joanna Barbara Kaczorowska zd. Chawe{ka
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rod owe )

urodzona

28 pazdziernika

1969 roku w Dobrodzieniu

Zesprn Plac6wek Edukacyjnych
w Dobrodzieniu
dyrektor
(miejsce zatrudnienia,

stanowisko

lub funkcja)

po zapoznaniu si~ z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 ograniczeniu prowadzenia dziatalnosci gospodarczej
przez osoby petniqce funkcje publiczne (Oz. U. z 2017 r. poz. 1393) oraz ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 0 samorzqdzie
powiatowym (Oz. U. z 2017 r. poz. 1868), zgodnie z art. 25c tej ustawy oswiadczam, ze posiadam wchodzqce w sktad
matzer'lskiej wsp61nosci majqtkowej lub stanowiqce m6j majqtek 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:

tytul prawny:

2. Mieszkanie

2

120

m

wartosci:

460 000, 00 zl

o wartosci:

60 000,00 zl

0

,

matzenska wsp61nosc majqtkowa

0

tytul prawny:

powierzchni:

2

69

m

,

matzenska wsp61nosc majqtkowa

3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa:

nie dotyczy

powierzchnia:

.

o wartosci:

.

rodzaj zabudowy:

.

tytul prawny:

.

z tego tytulu osiqgn~lam

w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokosci:

.

4. Inne nieruchomosci:
powierzchnia:

nie dotyczy

o wa rtosci:

.

tytul prawny:

.

Ill.
Posiadam udzialy w sp6lkach handlowych -

nalety podac liczb~ i emitenta udzial6w:

nie dotyczy

udzialy te stanowiq pakiet wi~kszy nit 10% udzial6w w sp61ce:

z tego tytulu osiqgn~lam

.

w roku ubieglym doch6d w wysokosci:

.

IV.
Posiadam akcje w sp6lkach handlowych -

nalety podac liczb~ i emitenta akcji:

nie dotyczy

akcje te stanowiq pakiet wi~kszy nit 10% akcji w sp6lce:

z tego tytulu osiqgn~am

.

w roku ubieglym doch6d w wysokosci:

.

V.
Nabylam (nabyl m6j maltonek, z wylqczeniem mienia przynaletnego

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

podlegalo zbyciu w drodze
nie dotyczy

przetargu

-

nalety

podac opis

VI.
1. Prowadz~ dzialalnosc gospodarczq2 (nalezy podac form~ prawnq i przedmiot dzialalnosci):

nie dotyczy

-

osobiscie

.

-

wsp61nie z innymi osobami

.

Z tego tytulu osiqgn~lam w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokosci:

2. Zarzqdzam

dzialalnosciq

gospodarczq

lub jestem przedstawicielem,

podac form~ prawnq i przedmiot dzialalnosci):

pelnomocnikiem

.

takiej dzialalnosci

(nalezy

nie dotyczy

osobiscie

.

wsp61nie z innymi osobami

.

Z tego tytulu osiqgn~lam w roku ubieglym doch6d w wysokosci:

.

VII.
1. W sp6lkach handlowych (nazwa, siedziba sp6lki):

nie dotyczy

-

jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy):

.

-

jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

.

-

jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

.

Z tego tytulu osiqgn~lam 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(~lam)

w roku ubieglym doch6d w wysokosci:

.

-

jestem czfonkiem zarzqdu (od kiedy):

.

-

jestem czfonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

.

-

jestem czfonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

.

Z tego tytufu osiqgnE;fam w roku ubiegfym doch6d w wysokosci:

.

VIII.
Inne dochody
uzyskiwanych

osiqgane

z tytufu zatrudnienia

lub innej dziafalnosci

zarobkowej

lub zajE;c, z podaniem

kwot

z kazdego tytufu:
87 788,23 zf- doch6d z tytufu zatrudnienia
545,66 zf- doch6d z tytufu swiadczen socjalnych
3 600,00 zf- doch6d z tytufu wynajmu mieszkania

IX.
Skfadniki mienia ruchomego

0

wartosci

powyzej 10 000 zfotych (w przypadku

pojazd6w

mechanicznych

nalezy

podac markE;, model i rok produkcji):
Nissan Qashqai - rok produkcji 2017

X.
Zobowiqzania

pieniE;zne

0

wartosci powyzej 10 000 zfotych, w tym zaciqgniE;te kredyty i pozyczki oraz warunki,

na jakich zostafy udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokosci):
kredyt hipoteczny z 2007 r.- PKO S.P. w kwocie 114 759,50 CHF
pozostaje do spfaty- 36 719,62 CHF

CZE;SC B
Adres zamieszkania

Powytsze

osoby skladajqcej oswiadczenie:

oswiadczenie

skladam

swiadomy(a),

it na podstawie

art. 233 § 1 Kodeksu

karnego

za podanie

nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnosci.

Dobrodzien, 24.04.2019 r.
(miejscowosc,

data)

Niewfasciwe skreslic.
Nie dotyczy dziafalnosci wytw6rczej w rolnictwie w zakresie produkcji roslinnej i zwierz~cej, w formie i zakresie gospodarstwa
rodzinnego.
3 Nie dotyczy rad nadzorczych
sp6tdzielni mieszkaniowych.
1

2

