
ZalącaikNr 2 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z ĺllia26ltrtego 2003 rokrr ( Dz. U. z2017 ĺ.,poz.2020 )

oŚwĺłucZENIE MAJĄTKowE
wójta, zastępcy wójtao sckľctaľza gminy' skarbnĺka gminy' kieľownĺka jcdnostki organizacyjnej
gminy, osoby zarządzającej i u zarządzającego gminną osobą prawną oraz osobykn

Urvaga:

1. Osoba

adminĺstľacyjlle w im ienĺu wójtal

...Łuków........., ĺlniir ..30.04.2020 r.
( nliejscorvość )

ĺlo zgoĺlncgo z pľarvĺlą, stlľanncgo i zupelncgo lvypelnienia
lĺażdcj

2, Jeżeli poszczcgólne ľubľylĺi nic znnjĺlują rv lĺonlrľctnym przypadl<u zastosorvitnĺa, na|cży rvpisać ..nie dotYczY' .

3. osoba slĺtaĺlająca ośrviaĺlczcllie oborviązirnn jcst olĺľcślić pnynirleżność poszczcgólnych slĺlaĺInilĺórv majątlrorvych,
ĺloclroĺlórv i zoborviązirń ĺIo majątl<u odľębncgo i majr1tlĺu objętcgo malżclisl<i1 rvspólnością majątlrową

4. ośrviaĺlczenie o stirnic majątl<orvyln ĺlotyczy majątlĺu rv l<ľnju i za gľanicł1.

5. ośrviadczcnic o stirnie maji1tl<orvym obcjnlujc ľórľnicż rviczytclności picniężne.

6. W cz4ści A ośrviirĺIczelria zitrvnltc są infoľmacjc jilrvnc, rv cz.ęści B zaś infoľmacje niejirrvne dotyczące aĺlľesu
zamicszl<aniir slĺlaĺlaił1ccgo ośrviaĺlczcnie oľtlz micjsca polozcniir nicľuchomości.

cZĘŚĆ A

Ja, niżej podpisany(a)
A gnieszl<a Kowalczylĺ Kędzieľska

(intiorla i nĺzwisko oraz trazwisko ľoclorve )

urodzolra 30.05.I976 ľ. rvŁukowie

Uľząd Miasta Łuków, 2I-400 Łuków, ul. l'ilsudskie go 17'
Naczelnik Wydzialu Gospodal'ki Komunalnej i ochrony Sľodowiska

( ntiejsce zatrudlrienia, stanorvisko lrrb ftuúcja )

po ztpoznaniu się z przepisami ustarry z dnia ŻI sierpnia 1997 r. o ograniczeniu pľorł,adzenia dzialalności gospodarczej

pzez osoby pelniące funkcje publiczrre ( Dz. U. 20l'7 r. poz. 1393) oraz usta$'y z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

gnrirulytrr (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) , zgodnie Z aÍt.24h tej ustarły ośrviadczam, że posiadarn u'clrodące w skład

rrralżeriskiej wspólności nrajątkorvej lub stanorł'iące rnój rnajątek odrębny :

L

Zitsoby pieniężne :

- środki pieniężne zgrotrradzone l, 'tvalucie polskiej _ 100 000'00 z l

- środki pieniężne zgromadzone rv rvalucie obcej .........nie dotyczy

- papiery waľtościolve nic dotyczy
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1' Dom o powierzclrni : .....''..nie dotyczy........ lrr2, o ĺ'artości

Ęhú pralvny.

2. Mieszkanie o powierzclmi 51o93 m2' o lvartości : ....205 334,00 zl

Ętd pľawny : wsp ó lwlasn ość

3. Gospodarstwo rolne : nie dotyczy

, rodzaj gospodarstrva :.....................

o rvartości : .... ....

rodzaj zabudowy : ..,.

Ętul prawny : .......

., porvieľzcluria : ...

Z tego ýtulu osiągnąlenr(ęlarn)w roku ubieglyrn przyclróĺl i dochód rv rłrysokości

4. Inne nientclroności : dzialka ľekľeacyjna

porvierzclnia : 0r7 66 ha...............

o wartości : 75 000'00 zl.............'

tytul pľarvny : wlasność..

UL

Posiadarn rrdzialy rv spólkach lmndlowyclr - należy podać liczbę i enútenta udzialórr, : nie dotyczy

udzialy te stanorvią pakiet rviększy niŻ I)Yo udzialórv rv spólce

Z tego ýtulu osiągnąlem(ęlarn) rv roku ubieglyrn doclńd rv lrysokości

IV.

l. Posiadarn akcje rv spólkaclr lnndlowyclr - nalezy podać liczbę i emitenta akcji : nie dotyczy

akcje te stanorvią pakiet lviększy niż l0%o akcji rv spólce

Z tego ýtulu osiągną1en-r(ęlanr) rv roku ubieglyrn doclród rv rvysokości

V.

Nabyłem(łanr) (nabył mój ntalżonek, z *ylączenieln tnienia przylnleżnego do jego lnajątku odrębnego) od Skaĺbu
Państr'va, innej palistr,vor,vej osoby pnrvnej, jednostek satnorządu terytoriďnego, iclr zĺviązków kornunalnej osoby prarvnej
lub zr'viązkrr metropolitalnego następqjące lnienie, któľe podlegalo zbycitl rv droĺlze przetargu _ rurlezy podać opis nrienia
i datę nabycia' od kogo : nie dotyczy
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1. Pľol'vadzę dzialalność gospodarcą2 ( nalezy poclać fonrrę pralvlą i przedrrriot dzialalności ) : nie dotyczy

- osobiście

- lvspólnie z irurynü osoballri

Z tego ýtulu osiągnąlenr(ęlanr) rv roku ubieglynr pľą'chód i doclród rv rlysokości

2, Zarądzan dzialalnością gospodarczą lub jestellr przedslarvicielenr pelnoltlocnikielrr takiej dzialalnoŚci ( naleĘ
podać fonnę prarvtq i przedrniot dzialalrrości ) : nie dotyczy

- osobiście

- rvspólnie z iruryltri osobarni

Z tego tytulu osiągnąlern(ęlarn) lv roku ubieglynr doclród rv rr1,sokości

VII.

1.W spólkaclr lrandlorwclr ( nazlva, siedziba spólki ) nie dotyczy''...'

-jęsten czlonkienr zarządu ( od kiedy ) : .. '...

-jestern czlonkiern rady nadzorczej ( od kiedv ) : .........

- jesten czlonkiem kourisji rervizyjnej ( od kiedy ) : ......

Z tego tl tulu osiągrrąlem(ęlaln) 'tł, roku ubieglyln.cĺochód lv rrysokości

2.W spóldzielniach: nie dotyczy

- jestenr czlonkienr zarądu ( od kiedy ) : .. '.. ..

- jesteur czlonkiem rady nadzorczei3 ( od kiedy ) : ...... ..

- jestenr czlonkieln kolrrisji rervizyjne.ĺ ( od kiedy ) : '... ..

Z lego tytulu osiągląlelrr(ęlaln) t,t' ľoktl ubieglylrr dochód w rł1159Lo5.1

3.W fundacjaclr prorł'adących dzialalrrość gospodarcą: nie dotyczy

- jestenr czlonkielrr zarądu ( od kiedy ): '....''

-jesteln czlonkieln rađY nadzorczej ( od kiedy ): ....'.'...

- jesteln czlonkielrr kornisji relvizy-jĘ ( od kiedy ) : ..........

Z tego tytulu osiąglląlern(ęlarn) ,ĺ,r' roku r"lbieglyln docllód lv rłysokości

VIII.

Irure doclrody osiągane z tytulu zatrudnienia lub irrlĘ dzialalności zarobkorvej lLlb zaięć, z podaniern krvot uzyskiwarryclr
zkaŻdego tytulu : 96 943,36 zl _ ze stosunlĺu pľacy za 2019 r.

D(.

Skladniki lnienia ruclrolnego o rr'a(ości powyżej 10.000 zlosch ( rv przypadktr pojazdórł' lneclnnicznyclr na1ezy podać
lrraĘ, nrodel i rok pľodukcji ) :

Strona 3



Toyota Coľolla Vcľsb 2005 r

Audi A6 C6 - 2O07 r.

x.

Zobowiązania pierriężne Q'wartości polvyżej 10.000 zlotych, w tyln zaciągnięte kredyĘ i poĘczl<l oraz warunki, na jakiclt
Zostały udzięlone ( lvobec kogo, ĺv związku z jakiln zdarzenienr, lv jakiej llysokości ) :

Bank Spóldzielczy w Radzyniu Podlaskim, zakup lokalu mieszkalnego polożonego w Radzyniu
Podlaskim, kľedyt miesz.kaniowy Mój Dom 163 334,00 PLN'

czĘŚĆ B

Íowyższł oŚrviaĺlczcnic sl<laĺlnm ślviadomy(łr), iż nĺr poĺlstirrvic arĹ 233 $ 1 Koĺlel<su lĺaľncgo za 1loĺlanic nicpľarvĺly
lub zatajenie pľarvdy grozi l<aľa pozbalvicnia rvolności.

t

í

.Łuków, dn.30.04.Ż020 r
( miejscowość, data )

l Niewłaściwe skĺeślić.
2 Nie dotyczy działalrlości rvýrvórczej rv rolnic1wie rv zakresie
produkcji roślirĺlej i zwierzęcej, w fonltie i zakĺesie
gospodamtwa ľodzitlrrego.

3 Nie dotyczy rad nadzorczyclr spóldzielni nrieszkaniowyclr.

fo*nĺ* ( podpis )
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