URZ40 GMINY ZAK>: ;WZli

OSWIADCZENIE MAJ^TKOWE

!t8 -12- 18
radnego gminy
Krasnik. dnia 17.12.2018 r.
(miejscowos'c)

(dnia)

UWAGA:
1. Osoba sktadaja,ca oswiadczenie obowiazana jest do zgodnego z prawdg, starannego i zupehiego wypehiienia
kazdej z rubryk.
2. Jezeli poszczegolne rubryki nie znajduja. w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy wpisac ,,nie dotyczy".
3. Osoba skladaj^ca oswiadczenie obowiazana jest okreslic przynaleznosc poszczegolnych sktadnikow
majqtkowych, dochod6w i zobowiazan do maj^tku odrebnego i majqtku objetego matzensk^ wspdlnoscia
majgtkow^.
4. Oswiadczenie maj^tkowe dotyczy majatku w kraju i za granicq.
5. Oswiadczenie maj^tkowe obejmuje rowniez wierzytelnos'ci pieniezne.
6. W czesci A oSwiadczenia zawarte sa informacje jawne, w czesci B zas informacje niejawne dotycz^ce adresu
zamieszkania skladaj^cego oSwiadczenie oraz miejsca poiozenia nieruchomosci.

CZ^SC A
Ja, nizej podpisany(a), Agnieszka Drozd, Glab
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) 14.02.1978 r. w Krasniku, radna Gminy Zakrzowek
Kierownik Wydzialu Edukacji i Sportu Starostwa Powiatowego w Krasniku, radna Gminy
Zakrzowek.

po zapoznaniu si? z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (Dz. U.
z 2017 r. poz. 1875), zgodnie z art. 24h tej ustawy oswiadczam, ze posiadam wchodzace w skfad
malzeriskiej wspolnosci majatkowej lub stanowiace moj majatek odrebny:

I. Zasoby pieniezne:
srodki pieniezne zgromadzone w walucie polskiej: 26 401,07 zl
srodki pieniezne zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy
papiery wartosciowe: nie dotyczy

II.
1.

Dom o powierzchni: uzytkowa 117,71 m2, o wartosci: 250 000 zl, tytul prawny:
wspolwlasnosc w 2/3 czesci.
<%
2.
Mieszkanie o powierzchni: nie dotyczy, m , o wartosci:
tytul prawny:
3.
Gospodarstwo rolne: rodzaj gospodarstwa: indywidualne, powierzchnia: 1,52 ha (w tym
0,46 ha dom + ogrod) o wartosci: 15 305 /,! rodzaj zabudowy: nie dotyczy.
tytul prawny: wspolwlasnosc w 2/3 czesci.
Z tego tytutu osiagnelam w roku ubieglym przychod i dochod w wysokosci: przychod -

7 468,67; dochod 4 000 zl.
4.
Inne nieruchomosci: powierzchnia 47,14 m2 - budynek gospodarczy
o wartosci: 30 000 zl.
tytul prawny: wspolwlasnosc w 2/3 czesci.
HI.
Posiadam udzialy w spolkach handlowych - nalezy podac liczbe i emitenta udzialow: nie dotyczy
udzialy te stanowia pakiet wiekszy niz 10% udziatow w spolce: nie dotyczy
Z tego tytulu osiagnalem(etam) w roku ubieglym dochod w wysokosci: nie dotyczy

IV.
Posiadam akcje w spolkach handlowych - nalezy podac liczbe i emitenta akcji: nie dotyczy
akcje te stanowia pakiet wiekszy niz 10% akcji w spolce: nie dotyczy
Z tego tytulu osiagnalem(elam) w roku ubieglym dochod w wysokosci: nie dotyczy

V.
Nabylem(am) (nabyl moj malzonek, z wyl^czeniem mienia przynaleznego do jego majatku
odrebnego) od Skarbu Panstwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorzadu
terytorialnego, ich zwiazkow, komunalnej osoby prawnej lub zwiazku metropolitalnego nastepujace
mienie, ktore podlegalo zbyciu w drodze przetargu - nalezy podac opis mienia i date nabycia, od
kogo: nie dotyczy

VI.

F71

1. Prowadze dzialalnosc gospodarcza1 J (nalezy podac form? prawny i przedmiot dzialalnosci): nie
dotyczy

osobiscie
wspolnie z innymi osobami

Z tego tytulu osiagnalem(elam) wroku ubieglym przychod i dochod w wysokosci:
2. Zarzadzam dzialalnoscia gospodarcza lub jestem przedstawicielem, pelnomocnikiem takiej
dziatalnosci (nalezy podac form? prawny i przedmiot dziatalnosci): nie dotyczy
osobiscie
wspolnie z innymi osobami

Z tego tytulu osiagnalem(elam) w roku ubieglym dochod w wysokosci:

VII.
1. W spolkach handlowych (nazwa, siedziba spolki): nie dotyczy
jestem cztonkiem zarzadu (od kiedy):
-

jestem cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy):
jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy)

Z tego tytulu osiagnalem(elam) w roku ubieglym dochod w wysokosci:
2. W spoldzielniach: nie dotyczy
jestem czlonkiem zarzadu (od kiedy):.

jestem cztonkiem rady nadzorczej[3] (od
kiedy):

'

jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):,
Z tego tytulu osiagnalem(elam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci:
3. W ftindacjach prowadzacych dzialalnosc gospodarcza: nie dotyczy
jestem czlonkiem zarzadu (od kiedy):

jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy)
jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy)
Z tego tytulu osiagnalem(elam) w roku ubieglym dochod w wysokosci:
VIII. Inne dochody osiagane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnosci zarobkowej lub zajec,
z podaniem kwot uzyskiwanych z kazdego tytulu:
- z tytutu umowy o prace - 45 480,06 zl
- z tytulu swiadczenia ZUS - 7 935,62 zl
IX. Skladniki mienia ruchomego o wartosci powyzej 10 000 zlotych (w przypadku pojazdow
mechanicznych nalezy podac marke, model i rok produkcji):
samochod osobowy SEAT TOLEDO, 1.9 TDI, rok produkcji 2001.
X. Zobowiazania pieniezne o wartosci powyzej 10 000 zlotych, w tym zaciagniete kredyty
i pozyczki oraz warunki, na jakich zostaty udzielone (wobec kogo, w zwiazku z jakim zdarzeniem,
wjakiej wysokosci):
Kredyt mieszkaniowy hipoteczny zaciagniety na budowe domu w wysokosci 80 090,43 zt wobec
PICO BP S.A. Oddziat 1 w Opolu Lubelskim. Stan zadluzenia na dzieh 21.11.2018 r. wynosi
20 991,73 zl.

CZ^SC B

Powyzsze oswiadczenie skJadam swiadomy(a), iz na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego za
podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnosci.
Krasnik, dnia 17.12.2018 r.
(miejscowoSc, data)

(J

(podpis)

[1] Niewlasciwe
(21 Nie dotyczy dziatalnosci wytw6rczej w rolnictwie w zakresie produkcji roslinnej i zwierzecej, w formie i zakresie
gospodarstwa rodzinnego.
(3] Nie dotyczy rad nadzorczych spoldzielni mieszkaniowych.

*

