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OSWIADCZENIE MAJ^tTKOWE
i gminy,

Mierz^cice, dnia 27.04.2017 r.
(miejscowa§6)
Uwaga:

1. Osoba sWadajqca oSwiadczenie obowi^ana jest do zgodnego z prawdq,starannego i zupelnego wypetnienia
katdejz rubryk.

2. Je2eli poszczegblne rubryki nie znajduj^ w konkretnym przypadku zastosowania, naleiy wpisa6 ,.nle dotvczv".
3. Osoba sktadajcjca oSwiadczente obowi^zana jest okreSlie przynaleinoSd poszczegdinych skladnikbw
maj^tkowych, dochoddw i zobowiazari do maj^tku odrfbnego i maj^tku objetego mateertska
wsp6lno§ci^ maj^tkow^.

4. OSwtadczenie majjitkowe dotyczy majqtku w kraju i za granicq.
5. O^wiadczenie maj^tkowe obejmuje rbwniei wierzytelnobci pieni^zne.

6. W cz^bci A obwiadczenia zawarte s^ informacje jawne, w cz^bci B zai informacje niejawne dotyczcjce adresu
zamieszkania sMadaj<|cego obwiadczenle oraz miejsca poloienia nieruchomobci.

CZ^SC A
Ja, nizej podpisany Marta, Agnieszka Czapla, Jaskowska
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony 21. 01. 1966 r. w Kielcach

Szkofa Podstawowa nr 2 w Mierzfcicach, Dyrektor Szkoiy
(mlejBce zatrudnienla, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu si^ z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dziatalnoSci gospodarczej przez osoby petniqce funkcje pubiiczne (Dz. U. Nr 106. pbz. 679, z 1998 r. Nr 113, pPz. 715 i Nr 162, p6z.

1126, z 1999 r, Nr49, pbz. 483,z 2000 r. Nr26, p6z. 306 oraz z 2002 r. Nr 113, p6z, 984 I Nr214, poz. 1806) oraz ustawy z
dnia 8 marca 1990 r, o samorzadzie gmtnnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, pPz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, p6z. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, p6z. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz, 1806), zgodnie z art. 24h tej ustawy oSwiadczam, ze
posiadam wchodzace w sklad matZertskiei wspPlno^ci maiatkowej lub stanowiace mPI matatak ndrahnv

Zasoby pieni^Zne: — Srodki pieni^Zne zgromadzone w waiucie polskiej: . 45 600 zt.
— Srodki pieni^zne zgromadzone w walucle obcej; me dotyczy
— papiery wartobciowe:,.., n/e dofyczy

na kwot^.' nie dotyczy

a)Dom 0 pQWierzchn!:.120 m^. o wattoici: 350 000 zl. tytuiprawny:. Akt wfasnoSci, stanowi^cy wspdlno^6
maltefiskq.

b) Dom 0 powierzchni:.240 m^. o warto6ci: 120 000 zl. tytuIprawrjy., Akt wlasnoSci. stanowi^cy wsp6lno^6
matZertsk^,

2. Mieszkanie o powierzchni: nie dotyczy m^, o wartoSci;.me dotyczy.
tytut prawny: nie dotyczy
3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: rolne powierzchnia:, 2 ha lOOSm^ stanowiqce catoSd
z dziatk^ pod domem wymienionym w pkt. II 1 b) w tym 1 ha mlodnika lasu
0 ^cznej wartoSci: 125 000 zl

rodzaj zabudowy: budynek wymienlony w pkt 111 b)

tytul prawny: Akt wtesnoSci, stanowigcy wspdInoSd malZertskg
Z tego tyMu osi^gn^lem w roku ubiegtym przychdd i dochdd w wysokoSci: 0 zf
4. Inne nieruchomosci:

powierzchnia:,

2071

dzialka pod domem z pkt. I1 1 a)

owartoSci:..100 000 zt.

tytut prawny; Akt wtasnoSd, stanowi^cy wspdInoSd mateehsk^.

Posiadam udziaty w spdtkach handlowych -nalezy podad liczb? i emitenta udziatdw: nie dofyczy
udziaty te stanowi^ pakiet wi^kszy ni2 10% udziatdw w spdtce: nie dotyczy
Z tego tytutu osl^gn^tem w roku ubiegtym dochdd w wysokoScI: nie dotyczy

Posiadam akcje w spdikach handlowych - naieZy podad liczb? i emitenta akcji: nie dotyczy
akcje te stanowi^ pakiet wl^kszy niz 10% akcji w spdtce: nie dotyczy
Z tego tytutu osi^gnqtem w roku ubiegtym dochdd w wysokoSci: nie dotyczy
V.

Nabytem {nabyt mdj matzonek, z wyt^czeniem mienia przynaleZnego do jego maj^tku odr^bnego) od Skarbu
Partstwa, innej pahstwowej osoby prawnej. jednostek samorzgdu terytoriainego, ich zwi^kdw tub od komunalnej
osoby prawnej nast?pujgce mienie, ktdre podlegato zbyciu w drodze przetargu — naleZy podad opis mienia i date
nabycia, od kogo:

dziatka o powierzchni - 547 m^ - 05. 08. 1998r- Gmina Mierz^cice, dziatki o powierzchni tqcznej- 1524 m^ -10. 09
2003r-Gmina Mierzfcice

J. Prowadz? dziatalnoSc gospodarczg^ (naleZy podad form? prawny i przedmiot dziatalnodci): nie dotyczy
•osobiscie.: nie dotyczy
• wspdlnie z innymi osobami : nie dotyczy

2. Zarz^dzam dziaialnoSciq gospodarcz^ lub jestem przedstawicielem, pe^nomocnikiem takiej dziaJalnoSci (naleZy
podai form? prawn? i przedmiot dziafalnoSci):.n/e dotyczy.
■ osobi^ie.: n/e dotyczy
■ wspPlnie z innymi osobami ; me dotyczy.

Z tego tytufu osi?gn?fem w roku ubiegtym przychbd i dochPd w wysokoSci:. m'e dotyczy

1. W spofkach handlowych (nazwa, siedziba spofki): nle dotyczy
— jestem cztonkiem zarz?du (od kiedy): n/e dotyczy

— jestem cztonkiem rady nadzorczej{od kiedy): m'e dotyczy
— jestem czionkiem komisji rewizyjnej(od kiedy): m'e dotyczy
Z tego tytutu osi?gn?tem w roku ubiegtym dochdd w wysokoSci: m'e dotyczy
2. W spbtdzielniach: nle dotyczy

— jestem czionkiem zarz?du (od kiedy); m'e dotyczy
— jestem czionkiem rady nadzorczej^ {od kiedy): nie dotyczy

— jestem czionkiem komisji rewizyjnej(od kiedy): m'e dotyczy
Z tego tytulu osi?gn?fem roku ubiegtym dochPd w wysoko^ci: nle dotyczy

3. W fundacjacti prowadzacych dzialainosC gospodarcz?: nie dotyczy
— jestem czionkiem zarz?du (od kiedy): nie dotyczy
— jestem czionkiem rady nadzorczej {od kiedy): nie dotyczy
— jestem czionkiem komisji rewizyjnej(od kiedy): nie dotyczy

Z tego tytulu osi?gn?l6m w roku ubiegtym dochdd w wysokofeci: m'e dotyczy

Inne dochody osi?gane z tytulu zatrudnienia lub innej dzlalalnoSci zarobkowej lub zaj?C, z podaniem kwot
uzyskiwanych z kazdego tytulu: stan nadzien od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

zatrudnienia w Szkole Podstawowej nr2 w Mierz^dcach- 86959.66zi

Skladniki mlenia ruchomego o wartoSci powyZej 10 000 ziotych (w przypadku pojazdbw mechanlcznych natezy
podaC mark?, mode) i rok produkcji): Peugeot 307 - 2004r, Volvo V50-2007r, Honda Civic - 2011 r, BMW 320D2002 r

Zobowigzania pienifzne o wartoSci powy2ej 10 000 zJotych, w tym zaci^gni^te kredyty i poiyczki oraz warunki, na
jakich zostaiy udztelone {wobec kogo, w zwiqzku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokosci): nie tfotyczy

CZ^SC B

Powyisze oSwiadczenie sktadam fewiadomy, \i na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie nieprawdy
lub zatajenle prawdy grozi kara pozbawienia wolnoici.

Mierzfcice. 27.04.2017 r,
(mieJscowoSd, data)

(podpis)

^ NiewtaSciwe skreslid.

^ Nie dotyczy dziatalnoSci wytwdrczej w rolnictwie w zakresie produkcji roSlinnej i rwierz^ce], w formie 1 zakresie gospodarstwa
rodzinnego.

^ Nie dotyczy rad nadzorczych spdtdzieini mieszkaniowych.

