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OSWIADCZENIE MAJ~TKOWE

wojta,

.

l

Wp~nF,:rO dnl7..04.rlDI~

~!r 1:45.~'It:::

gminy, osoby zarz~dzaj~cej i czlonka organu zarzl}dzajl}cego gminn~ osobl} prawn~ oraz osoby
wydajl}cej decyzje administracyjne w imieniu wojta t
Brody, dnia 27.04.2018 r.
(miejscowosc)
Uwaga:

1.0soba skladajl}ca oswiadczenie obowil}zana jest do zgodnego z prawdl}, starannego i zupelnego
wypelnienia kaidej z rubryk.
2.Jeieli poszczegolne rubryki nie znajduj~ w konkretnym przypadku zastosowania, naleiy
wpisac "nie dotyczy".
3.0soba skladajl}ca oswiadczenie obowi~zana jest okreslic przynaleinosc poszczegolnycb
skladnikow majl}tkowycb, docbodow i zobowi~zan do majl}tku odr~bnego i maj~tku obj~tego
matzenskl} wspolnoscil} majl}tkowl}.
4.0swiadczenie maj~tkowe dotyczy majl}tku w kraju i za granicl}.
5.0swiadczenie majl}tkowe obejmuje rowniei wierzytelnosci pieni~ine.
6.W cz~sci A oswiadczenia zawarte s~ informacje jawne, w cz~sci B zaS informacje niejawne
dotycz~ce adresu zamieszkania skladajl}cego oswiadczenie oraz miejsca poloienia
nierucbomosci.
C~SCA

Ja, nizej podpisany(a), GRAZYNA MARIA KACZMARCZYK (RUDNICKA)
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)
urodzony(a) 22.03.1964. w BRODACH
PRZEDSZKOLE SAMORZt\DOWE 1M. JULIANA TUWIMA W BRODACH, DYREKTOR
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)
po zapoznaniu sit( z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 ograniczeniu prowadzenia
dzialalnosci gospodarczej przez osoby pemiqce funkcje publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1393) oraz
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzqdzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), zgodnie z art.
24h tej ustawy
oswiadczam, ze posiadam wchodzqce w sklad malzeiiskiej wspolnosci majqtkowej lub stanowiqce moj
majqtek odrt(bny:

Zasoby pienit(Zne:

I

I

r! .211;~1~dEJ

zast~pcy wojta, sekret,rz' gminy, skarbnika gminy, kierownika-jedno;tki~r~';jtJ

I.

.

- srodki pieni«Zne zgromadzone w walucie polskiej: NIE DOTYCZY
- srodki pieni«Zne zgromadzone w walucie obcej: NlE DOTYCZY
papiery wartosciowe
na kwot«: NIE DOTYCZY

II.
1. Dom 0 powierzchni: 145 m2, 0 wartosci: 400 TYS. ZLOTYCH, na dzialce 0 powierzchni 711 m2
tytul prawny: malzenska wsp61nosc majl.\.tkowa
2. Mieszkanie 0 powierzchni: NIE DOTYCZY m 2,

0

wartosci: ....................... tytul prawny:

3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: ROLNE, grunty roine 0 powierzchni: I,ll ha
o wartosci: 20 tys. zlotych
rodzaj zabudowy: brak
tytul prawny: majqtek odr~bny
Z tego tytulu osil.\.g11l.\.lem(«lam) w roku ubieglym przychOd i dochOd w wysokosci: NIE DOTYCZY
4. Inne nieruchomosci: NIE DOTYCZY
powierzchnia: .......................................................................................................................................... ..
o wartosci: ............................................................................................................................................... ..
tytul prawny: ........................................................................................................................................... ..

III.
Posiadam udzialy w sp6lkach handlowych - nalci:y podac liczb« i emitenta udzial6w: NlE
DOTYCZY
udzialy te stano wi I.\. pakiet wi«kszy niz 10% udzial6w w sp6lce:

Z tego tytulu osil.\.g11l.\.lem(«lam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci:

IV.

Posiadam akcjc w sp6lkach handlowych

naIei:y podac liczb« i emitenta akcji: NIE DOTYCZY

akcje te stanowil.\.pakiet wi«kszy niz 10% akcji w sp6lce:

Z tego tytulu osiqgn~lem( t(lam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci:

v.
Nabylem(am) (nabyl moj malzonek, z wyl~czeniem mienia przynalemego do jego maj~tku
odrt(bnego)
od Skarbu Pans twa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek sarnorz~du terytorialnego, ich
zwi~zkow,

komunalnej osoby prawnej lub zwi~zku metropolitalnego nastt(puj~ce mienie, ktore
podlegalo zbyciu w drodze przetargu - naleZy podac opis mienia i datt( nabycia, od kogo: NIE
DOTYCZY

VI.

1. Prowadzt( dzialalnosc gospodarc~2 (naleZy podac forrnt( prawn~ i przedmiot dzialalnosci): NIB
DOTYCZY
- osobiscie ................................................................................................................................................ .
- wspolnie z innymi osobami ................................................................................................................... .
Z tego tytulu osiqgn~lern( t(larn) w roku ubieglyrn przych6d i doch6d w wysokosci:

2. Zar~dzam dzialalnosci~ gospodarcz~ lub j estern przedstawicielem, pemornocnikiern takiej
dzialalnosci
(naleZy podac forrnt( prawn~ i przedmiot dzialalnosci): ........................................................................... .
- osobiscie ................................................................................................................................................ .
- wspolnie z innymi osobami

Z tego tytulu osiqgn~lern( t(lam) w roku ubieglym dochod w wysokosci:

VII.

1. W spolkach handlowych (nazwa, siedziba spolki): NIB DOTYCZY
- jestern czlonkiem zarz~du (od kiedy): .................................................................................................. ..
- jestern czlonkiern rady nadzorczej Cod kiedy):

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytulu osi<\gIl<\.lem«((lam) w roku ubieglym dochOd w wysokosci:

2. W sp6ldzielniach:

- jestem czlonkiem zarZ<\.du (od kiedy): ................................................................................................... .
- jestem czlonkiem rady nadzorczej3 (od kiedy): .................................................................................... ..
- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytulu osi<\gIl<\.lem(((lam) w roku ubieglym dochOd w wysokosci:

3. W fundacjach prowadZ<tcych dzialalnosc gospodarcZ<\.:

- jestem czlonkiem zarz<\.du (od kiedy): .................................................................................................. ..
- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytulu osi<\gIl<\.lem(((lam) w roku ubieglym dochOd w wysokosci:

VIII.
Inne dochody osi<tgane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnosci zarobkowej lub zaj((c, z podaniem
kwot uzyskiwanych z kazdego tytutu:
69 706,09 zt.

zatrudnienie w przedszkolu na stanowisku dyrektora,

dziatalnosc wykonywana

osobiscie - 296 zt.

IX.
Skladniki mienia ruchomego
mechanicznych

0

wartosci powyzej 10 000 zlotych (w przypadku pojazd6w

·

.
naleZy podac mark«, model i rok produkcji): NIE DOTYCZY

x.
Zobowi'l.zania pieni«Zne 0 wartosci powyzej 10 000 zlotych, w tym zaciqgni«te kredyty i pOZyczki
oraz
warunki, na jakich zostaty udzielone (wobec kogo, w zwii:'lZku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokosci):
18 Tys. - Kasa Zapomogowo Pozyczkowa - wykor'iczeniowe prace budowlane.

C~SCB

,

Brody, 27.04.2018
(miejscowosc, data)

(podpis)

lNiewlasciwe skreslic.
2Nie dotyczy dzialalnosci wytw6rczej w rolnictwie w zakresie produkcji roslinnej i zwierz«Cej, w
formie i zakresie gospodarstwa rodzinnego.
3Nie dotyczy rad nadzorczych sp6ldzielni mieszkaniowych.

