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Załącznik Nľ 2 do RozporządzeniaPręzęsa Rady Ministrów
z dnia26 lutego 2003 roku ( Dz. U ' 22017 ., poz. 2020)

MAJĄTKowE
gminy' skarbnĺka gminy' kieľownĺka jednostkĺoľganizacyjnej

pľarťną oľaz osoby

30000 zł
nie dotyczy

250 000 zł

t

Ę

^gr
Łuków, dnia 30 lĺwĺetnĺa 2020 r.

Uwasa:

1. osoba składająca oświadczenĺe obowiązana jest do zgodnego z prawdą, staľannego i zupełnego

wypďnienia każdej z ľubľyk.
z, ĺeŁőliposzczególncrubľyki nĺe znajdują w konkľetnym pľzypadku zastosowania, naleźry wpisaó 

''4Ę
dotvczv".
3. o."b" składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależnośó poszczególnych składników

majątkowycń, dochodów i zobowiązań do majątku odľębnego ĺ majątku objętego małżeńsĘ
wspólnoścĺą majątkową.

4. oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kľaju i za granicą,
5. oświadczenie o stanĺe majątkowym obejmuje ľównĺeż wieľzytelnoŚcĺ pieniężne.

6. W części A oślviadczenia zawaľte są infoľmacje jawne, w części B zaś ĺnfoľmacje niejawne dotyczące

adreśu zamieszkania składającego oświadczenie oľaz miejsca położenia nieľuchomości.

CZĘsc A
Ja, niżej podpisany(a) Iwona Maľíola Kmieć Stolaĺczyk

uľodzona 20 wľześnĺa 1965 ľ. w Łukowie

dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 im, gen. łľładysława Sikorskiego w Łukowie

po zapoznaniu się z pľzepisami ustawy z dnia21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu pľowadzenia działalności

gospodaľczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz.ĺJ.2017 r. poz.l393) oľaz ustawy z dnia 8 marca 1990

ľ. o samorządzie gminnym (Dz. U. zŻ0I7 r.poz.1875), zgodnie zart.Z4htej ustawy oświadczam, że posiadam

wchodące w skład małzeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny :

I.
Zasoby pĺenĺężne :

_ środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej
- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej
- papiery waľtościowe nie dotyczy
na kwotę nie dotyczy

u.
1. Dom o powierzchni

Ęrtuł prawny

160 m2, o waľtości :

w sp ółwłas n o ś ć małże ńs ka

2. Mieszkanie o powierzchni

3. Gospodaľstwo rolne :

4. Inne nieruchomości :

IIr.
Posiadam udziaĘ w spółkach handlowych _ naleĘ podaó liczbę i emitenta udziałów : nie dotyczy
udziaĘ te stanowią pakiet większy niż l0oÁ udziałów w spółce : nie dotyczy

Ztegotytułu osiągnąłem(ęłam) w ľoku ubiegĘm dochód w wysokości : nie dotyczy

nie dotyczy

nie doýczy

nie dotyczy
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IV.
1. Posiadam akcje w spółkach handlowych _naleĘ podaó liczbę i emitenta akcji : nie dotyczy
akcje te stanowią pakiet więksry niŻ l0%o akcji w spółce : nie dotyczy
Ztego t}łułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:nÍe dotyczy

v.

Nabyłem(łam) (nabył'mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależmego do jego majątku odrębnego) od
Skaľbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu ter}.torńh;go' ĺcň związ*tw l-ub od
komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegało zbyciu w dľodze przetáľgu _ naležy podaó opis
mienia i datę nabycia, od kogo : nie dotyczy

W.

1. Prowadzę działalnośó gospodaľcząz ( nalezy podaó formę prawną i pľzedmiot działalności ) : nie dotycąy
_ osobiście nie dotyczy
- wspólnie z innymi osobami nÍe dotyczy
Ztego b/tufu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm przychód i dochód w wysokości : nie dotyczy

2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem pełnomocnikiem takiej działalności
(naleĘ podać formę prawną i przedmiot działalności ) : nie dotyczy

- osobiście nie dotyczy
- wspólnie z innymi osobami nie doíyczy
Ztego tlrtufu osiągnąłem(ęłam) w ľoku ubiegĘm dochód w wysokości : nie dotyczy

VII.

1.W spółkach handlowych (nazłła, siedziba spółki ) níe dotyczy
-jestem członkiem zarządu( od kiedy ) : nie dotyczy
-jestem członkiem rady nadzorczej ( od kiedy ) : nie dotyczy
_ jestem członkiem komisji rewiąyjnej ( od kiedy ) : nie dotyczy

Ztego bŕtufu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości : nie dotyczy

2.W spółdzielniach: nie dotyczy
_ jestem członkiem zarządu ( od kiedy ) : níe dotyczy
_jestem członkiem rady nadzorczej3 (od kiedy ) : nÍe dotyczy
- jestem członkiem komisji ľewizyjnej ( od kiedy ) : nÍe doíyczy
Ztego ľtułu osiągnąłem(ęłam) w ľoku ubiegĘm dochód w wysokości : nie dotyczy

3.W fundacjach prowadzących działalność, gospodarczą: nie dotyczy
- jestem członkiem zarządu ( od kiedy ) : nie dotyczy
- jestem członkiem rudy nadzorczej ( od kiedy ) : nÍe dotyczy
- jestem członkiem komisji rewizyjnej ( od kiedy ) : nie doiyczy
Ztego tJ.tufu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

VIII.
Inne dochody osiągane z sułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć,, z podaniem kwot
uzyskiwanych zkażdego tJrtułu :

zatrudnienie w Szkole Podstawowej nr 5 w Łukowie - 112 753,93
umowa zlecenie - 320, 00 zł

rx.
Składniki mienia ruchomego o waľtości powyżej 10.000 złoých ( w przypadku pojazdów mechanicznych
naleĘ podać maľkę, model i ľok produkcji ) :

samochód osobowy Renault Clio rok 2009
samochód osobowy Cítroen ľok 2010

x.
Zobowiązania pieniężne o waľtości powyżej 10.000 złoých,w tym zaciągnięte kredyty i poĘczki oraz
warunkio najakich zostaĘ udzielone (wobec kogo, w złłiązkuz jakimzaarzěnięm, wjatĺe.jwysokości) :

bľak
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' cZĘŚĆ B

Powyższe ośwĺadczenie składam świadoma, iż na podstawie art' 233 s 1 Kodeksu kaľnego za podanie

.Ĺpí"*ay lub zatajeni" piu'ooy gľozĺ kara pozbawienia wolnoścĺ'

Łuklőw, dnia 30 kwietnia 2020 r' Šäüu^.p" J#ľ*{c
( podpis )

I Niewłaściwe skręśliÓ.

'i'ii" a"w.. o'iałalnoŚci wýwórczej w rolnicľwie.w zakresie

pr"-ĺ"ĹJ.iiiäsii""ej i zwierzĘcej, w formie izakĺesie

gospodarstwa rodzinnego'

' řĺ i.'áotv."y rad nadzoňzych spółdzielni mieszkaniowych'
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