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MAJATKOWE

cztonka zarz~du powiatu, sekretarza pO'Niatu, skarbnika powiatu, kierownika jednost .
organizacyjnej powiatu, osoby zarz~dzaj~cej i cztonka organu zarz~dzaj~cego pO'Niatow~
osob~ prawn~ oraz osoby 'IrJdaj~cej decyzje administracyjne 'N imieniu starosty-1-

oJ

Oobrodzien, dnia 21.04.2020 r.

Uwaga:
1. Osoba skfadajetca oswiadczenie
obowietzana
i zupetnego wypefnienia kazdej z rubryk.
2. Jezeli poszczegolne rubryki
wpisac "nie dotyczy".

jest

do zgodnego

nie znajdujet w konkretnym

przypadku

z

prawdet, starannego
zastosowania,

nalezy

3. Osoba skfadajetca oswiadczenie obowietzana jest okreslic przynaleznosc poszczegolnych
skfadnikow majettkowych, dochodow i zobowietzan do majettku odrQbnego i majettku objQtego
malZensket wspolnosciet majettkowet.
4.

Oswiadczenie

5. Oswiadczenie

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

pieniQzne.

6. W cZQsci A oswiadczenia zawarte Set informacje jawne, w cZQsci B zas informacje niejawne
dotyczetce adresu zamieszkania
skfadajetcego oswiadczenie
oraz miejsca
pofozenia
nieruchomosci.

CZI;SC

A

Ja, nizej podpisana

Joanna Barbara Kaczorowska zd. Chawefka
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rod owe)

urodzona

28 pazdziernika

1969 roku w Dobrodzieniu

Zespof Placowek Edukacyjnych
w Dobrodzieniu
dyrektor
(miejsce zatrudnienia,

stanowisko

lub funkcja)

po zapoznaniu si~ z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 ograniczeniu prowadzenia dzialalnosci gospodarczej
przez osoby pelniqce 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
matzenskiej wsp61noscimajqtkowej 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

0

,

wartosci:

460 000, 00 zl

matzenska wsp61nosc majqtkowa

0

tytul prawny:

powierzchni:

2

69

m

o wartosci:

,

60000,00

zl

malzenska wsp61nosc majqtkowa

3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa:

nie dotyczy

powierzchnia:

.

o wartosci:

.

rodzaj zabudowy:

.

tytul prawny:

.

z tego tytulu osiqgn~am

w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokosci:

.

4. Inne nieruchomosci:
powierzchnia:

nie dotyczy

o wartosci:

'

tytul prawny:

.

.

Ill.
Posiadam udzialy w sp6lkach handlowych -

nalezy podac liczb~ i emitenta udzial6w:

nie dotyczy

udzialY te stanowiq pakiet wi~kszy niz 10% udzial6w w sp6tce:

z tego tytulu osiqgn~am

.

w roku ubieglym doch6d w wysokosci:

.

IV.
Posiadam akcje w sp6lkach handlowych -

nalezy podac liczb~ i emitenta akcji:

nie dotyczy

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

z tego tytulu osiqgn~am

.

w roku ubieglym doch6d w wysokosci:

.

V.
Nabylam (nabyl m6j malzonek, z WYlqCzeniem 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

podlegalO zbyciu w drodze
nie dotyczy

przetargu

-

nalezy

podac opis

VI.
1. Prowadz~ dziafalnosc gospodarczq2 (nalezy podac form~ prawnq i przedmiot dziafalnosci):

nie dotyczy

-

osobiscie

.

-

wsp61nie z innymi osobami

.

Z tego tytufu osiqgn~am

2. Zarzqdzam

w roku ubiegfym przych6d i doch6d w wysokosci:

dziafalnosciq gospodarczqlub

jestem przedstawicielem,

podac form~ prawnq i przedmiot dziafalnosci):

pefnomocnikiem

.

takiej dziafalnosci (nalezy

nie dotyczy

osobiscie

.

wsp61nie z innymi osobami

.

Z tego tytufu osiqgn~fam w roku ubiegfym doch6d w wysokosci:

.

VII.
1. W sprnkach handlowych (nazwa, siedziba sp6fki):

nie dotyczy

-

jestem czfonkiem zarzqdu (od kiedy):

.

-

jestem czfonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

.

-

jestem czfonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

.

Z tego tytufu osiqgn~am

w roku ubiegfym doch6d w wysokosci:

2. W sprndzielniach:

.

nie dotyczy

-

jestem czfonkiem zarzqdu (od kiedy):

-

jestem czfonkiem rady nadzorczej3 (od kiedy):

-

jestem czfonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytufu osiqgnqfem(~fam)

w roku ubiegfym doch6d w wysokosci:

3. W fundacjach prowadzqcych

dziafalnosc gospodarczq:

.

: ..

.

.

nie dotyczy

-

jestem

cztonkiem

zarzqdu

-

jestem

cztonkiem

rady nadzorczej

-

jestem

cztonkiem

komisji rewizyjnej

Z tego tytutu osiqgn~am

(od kiedy):

.

(od kiedy):

.

(od kiedy):

.

w roku ubiegtym doch6d w wysokosci:

.

VIII.
Inne

dochody

uzyskiwanych

osiqgane

z tytutu zatrudnienia

z kazdego

lub innej

dziatalnosci

zarobkowej

lub zaj~c,

z podaniem

kwot

tytutu:
104064,02

zt- doch6d z tytutu zatrudnienia

589,30

zt- doch6d z tytutu swiadczen

socjalnych

3600,00

zt- doch6d z tytutu wynajmu

mieszkania

IX.
Sktadniki

mienia

ruchomego

0 wartosci

powyzej

10 000 ztotych

(w przypadku

pojazd6w

mechanicznych

nalezy

podac mark~, model i rok produkcji):
Nissan Qashqai

- rok produkcji 2017

X.
Zobowiqzania

pieni~zne

0 wartosci

na jakich zostaty udzielone

powyzej

10 000 ztotych,

(wobec kogo, w zwiqzku

kredyt hipoteczny

w tym zaciqgni~te

z jakim zdarzeniem,

kredyty

w jakiej wysokosci):

z 2007 L- PKO S.P. w kwocie 114 759,50

pozostaje

do spfaty- 31 930,06

i pozyczki

CHF

CHF

oraz warunki,

Powytsze

oswiadczenie

sktadam swiadomy(a),

it na podstawie

art. 233 § 1 Kodeksu

karnego

za podanie

nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnosci.

Dobrodzien, 21.04.2020 r.
(miejscowosc,

1

2

data)
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(podpis)

Niew!asciwe skreslic.
Nie dotyczy dzia~alnosci wytw6rczej w rolnictwie w zakresie produkcji roslinnej i zwierz~cej. w formie i zakresie gospodarstwa
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