
OSWIADCZENIE MAJAJKOWE

,

irbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby
zar/i|dzajsjcej i czlonka organu zarzqdzaj^cego gminnq osobq prawiiij oraz

9n osoby wydaj^cej decyzje administracyjne w imieniu wojta |]
L 0, U4. ZUI/

zaU
Szastarka, 29.04.20 16

-«m». (miejscowosc) (dnia)

UWAGA:
1. Osoba skladaj^ca oswiadczenie obowia_zana jest do zgodnego z prawda^ starannego i zupehiego wypemienia

kazdej z rubryk.
2. Jezeli poszczegolne rubryki nie znajdujq, w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy wpisac ,,nie dotyczy".
3. Osoba sktadaj^ca oswiadczenie obowia^zana jest okreslic przynaleznosc poszczegolnych skladnikow

majajkowych, dochodow i zobowiazan do maj^tku odre_bnego i majajtku obj^tego malzenska_ wspolnoscia_
maja_tkowa_.

4. Oswiadczenie majajkowe dotyczy majajku w kraju i za granica_.
5. OSwiadczenie majajkowe obejmuje rowniez wierzytelnoSci pieni^zne.
6. W czQsci A oswiadczenia zawarte 53. informacje jawne, w cze.sci B zas informacje niejawne dotycza^ce adresu

zamieszkania skladaja^cego oswiadczenie oraz miejsca polozenia nieruchomosci.

CZ^SC A

Ja, nizej podpisany(a), Monika Anna Kaczkowska-Nizinska, Kaczkowska
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) 1 1.07.1974 r w Warszawie Gminna Biblioteka Publiczna w Szastarce Dyrektor
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu si? z przepisami ustawy z dnia 21 sierprria 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dzialalnosci

gospodarczej przez osoby pehiiajse funkcje publiczne (Dz. U. 2006, Nr 216, poz. 1584 z pozn. zm.) oraz

ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzajdzie gminnym (Dz. U. z 2015, poz. 1515 z pozn. zm), zgodnie z

art. 24h tej ustawy oswiadczam, ze posiadam wchodza^ce w sklad malzenskiej wspolnosci majatkowej lub

stanowia^ce mqj majatek odr^bny:

I. Zasoby pieni^zne:
- srodki pieni^zne zgromadzone w walucie polskiej: 12 500 zl
- srodki pieni^zne zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy
- papiery wartosciowe: nie dotyczy

na kwotej



II.
T

1. Dom o powierzchni: 110m , o wartosci: 102 000,00 tytul prawny: wspolwlasnosc
2. Mieszkanie o powierzchni: 66 m2, o wartosci: 180 000,00 tytul prawny: wlasnosc
3. Gospodarstwo rolne: rodzaj gospodarstwa: wielokierunkowe, powierzchnia: 6,27

o wartosci: 50 000,00 rodzaj zabudowy: zagrodowe, tytul prawny: wspolwlasciciel
4. Z tego tytulu osiajmajem(ejam) w roku ubieglym przychod i dochod w wysokosci: 5000,00 -

2500,00
5. Inne nieruchomosci: powierzchnia:96 arow- strzelnica, wiaty garazowe, magazyn broni, domki

letniskowe drewniane
o wartosci: 600 000 zl
tytul prawny: wspolwlasnosc

III.
Posiadam udzialy w spolkach handlowych - nalezy podac liczb§ i emitenta udzialow: nie dotyczy

i::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
udzialy te stanowiq. pakiet wi^kszy niz 10% udzialow w spolce:

Z tego tytulu osiajm3lem(e_lam) w roku ubieglym dochod w wysokosci:

IV.
Posiadam akcje w spolkach handlowych - nalezy podac liczbe^ i emitenta akcji: nie dotyczy

akcje te stanowi^pakiet wiejcszy niz 10% akcji w spolce:

Z tego tytulu osiajm^lem^lam) w roku ubieglym dochod w wysokosci:
v.
Nabylem(am) (nabyl moj malzonek, z wyla^czeniem mienia przynaleznego do jego majaj;ku
odr^bnego) od Skarbu Panstwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorzajdu
terytorialnego, ich zwi^zkow lub od komunalnej osoby prawnej nastejDujajse mienie, ktore
podlegalo zbyciu w drodze przetargu - nalezy podac opis mienia i dat? nabycia, od kogo:
nie dotyczy



VI.
1. Prowadz? dzialalnosc gospodarczaJ2] (nalezy podac form? prawn% i przedmiot dzialalnosci): uslugi
sport i rekreacja

- osobiscie
- wspolnie z innymi osobami nie dotyczy
Z tego tytulu osiajmalem(ejam) w roku ubieglym przychod i dochod w wysokosci:
...przychod-40 262,08 dochod-0
2. Zarzajdzam dzialalnosci^ gospodarczajub jestem przedstawicielem, pelnomocnikiem takiej
dzialalnosci (nalezy podac form? prawnq. i przedmiot dzialalnosci):
- osobiscie... nie dotyczy

- wspolnie z innymi osobami

Z tego tytulu osiajmalem(§lam) w roku ubieglym dochod w wysokosci:

VII.
1. W spolkach handlowych (nazwa, siedziba spolki): nie dotyczy

- jestem czlonkiem zarza^lu (od kiedy):

- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy)

Z tego tytulu osiajmalem(e_lam) w roku ubieglym dochod w wysokosci:

2. W spoldzielniach:

- jestem czlonkiem zarzajdu (od kiedy):

• •>
- jestem czlonkiem rady nadzorczej^ (od kiedy): ,

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytulu osiajmalem(§lam) w roku ubieglym dochod w wysokosci:

3. W fundacjach prowadz^cych dzialalnosc gospodarczaj



- jestem czlonkiem zarzajdu (od kiedy):

- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytulu osiajmalem(ejam) w roku ubieglym dochod w wysokosci:

VIII. Inne dochody osiajane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnosci zarobkowej lub zaj^c, z
podaniem kwot uzyskiwanych z kazdego tytulu:

IX. Skladniki mienia ruchomego o wartosci powyzej 10 000 zlotych (w przypadku pojazdow
mechanicznych nalezy podac mark?, model i rokprodukcji):

Citroen Jumper 35 HDI Euro 4, r.prod.2009

X. Zobowi^zania pieni^zne o wartosci powyzej 10 000 zlotych, w tym zaci^gniete kredyty i

pozyczki oraz warunki, najakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z jakim zdarzeniem, w

jakiej wysokosci):


