
OSWIADCZENIE MAJ^TKOWE

wojta, zast^pcy wojta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki
organizacyjnej gminy, osoby /ar/adza jacej i cztonka organu zarzijdzajijcego

gminnij osoba prawna^ oraz osoby wydaj^cej decyzje administracyjne w imieniu
wojta [1

Zakrzowek ... 27.01.2012r
(miejscowos'c") (dnia)

UWAGA:
1. Osoba skladajaca os"wiadczenie obowiazana jest do zgodnego z prawda, starannego i zupehiego wypehiienia

kazdej z rubryk.
2. Jezeli poszczegolne rubryki nie znajduja w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy wpisac ,,nie dotyczy".
3. Osoba sktadajaca oswiadczenie obowiazana jest okreslic przynaleznosc poszczeg61nych sktadnikbw

majatkowych, dochodow i zobowiazan do majatku odr^bnego i majatku obj^tego malzerisk^ wspolnoscia
majatkow^.

4. Oswiadczenie majatkowe dotyczy maj^tku w kraju i za granic^.
5. Oswiadczenie majatkowe obejmuje r6wnie± wierzytelnosci pieni?zne.
6. W czesci A oswiadczenia zawarte s^ informacje jawne, w czeSci B za^ informacje niejawne dotycz^ce adresu

zamieszkania skladajqcego oswiadczenie oraz miejsca potozenia nieruchomosci.

CZ^SC A

Ja, nizej podpisany(a), Malgorzata Agnieszka Jamroz, Flis

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) 29.05.1975 w Krasniku

Gminny Dom Kultury, Dyrektor

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub fiankcja)

po zapoznaniu si? z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dzialalnosci

gospodarczej przez osoby pehii^ce funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz. 679, z 1998 r. Nr 113, poz. 715 i

Mr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 49, poz. 483, z 2000 r. Nr 26, poz. 306 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr

214, poz. 1806) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.

1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz.

1806), zgodnie z art. 24h tej ustawy oswiadczam, ze posiadam wchodzace w sklad maizenskiej wspolnosci

majatkowej lub stanowiace mqj majatek odr^bny:

I. Zasoby picnic/tie:
- srodki pieni^zne zgromadzone w walucie polskiej: 37459,llzl malzenska wspolnosc

majatko\va



- srodki pieniezne zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy

papiery wartosciowe :nie dotyczy.

na kwote:

II.
• Dom o powierzchni: ...200 m2, o wartosci: 250 tys. tytul prawny: malzenska wspolnosc

maj;jtko\va
• Mieszkanie o powierzchni: m2, o wartosci: tytul prawny:
• Gospodarstwo rolne: rodzaj gospodarstwa: powierzchnia: 7,43 ha

o wartosci: 250 tys. rodzaj zabudowy:

tytul prawny: malzeriska wspolnosc majatkowa
Z tego tytuhi osiagnatem(elam) w roku ubieglym przychod i dochod w wysokosci: 17tys.

• Inne nieruchomosci:
• Dom drewniany powierzchnia:256m2 o wartosci 240tys.malz. wspolnosc majatktma
• Dzialka budowlana o powierzchni 0,92ha o wartosci 60tys.malz. wspolnosc ma jatkowa

tytul prawny: malzenska wspolnosc maj^tkowa
III.
Posiadam udzialy w spolkach handlowych - nalezy podac liczb^ i emitenta udzialow:
nie dotyczy

udzialy te stanowi^ pakiet wiekszy niz 10% udzialow w spolce:

Z tego tytuhi osiagnajem(elam) w roku ubieglym dochod w wysokosci:

IV.
Posiadam akcje w spolkach handlowych - nalezy podac liczb§ i emitenta akcji:
nie dotyczy

akcje te stanowia pakiet wiekszy niz 10% akcji w spolce:

Z tego tytuhi osiagnajem(elam) w roku ubieglym dochod w wysokosci:
V.
Nabylem(am) (nabyl mqj malzonek, z wyl^czeniem mienia przynaleznego do jego majatku
odrebnego) od Skarbu Panstwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorz^du
terytorialnego, ich zwi^zkow lub od komunalnej osoby prawnej nastepujqce mienie, ktore
podlegalo zbyciu w drodze przetargu - nalezy podac opis mienia i date nabycia, od kogo:



nie dotyczy

VI.
1. Prowadze dzialalnosc gospodarcz^1 J (nalezy podac forme prawn^ i przedmiot dzialalnosci): —
...Gospodarstwo Agroturystyczne ,,Nad stawem"

osoba fizyczna
- osobiscie
- wspolnie z innymi osobami
Z tego tytuhi osi^gn^lerr^elam) w roku ubieglym przychod i dochod w wysokosci: 0 zl

2. Zarzadzam dzialalnosci^ gospodarcz^ lub jestem przedstawicielem, pelnomocnikiem takiej
dzialalnosci (nalezy podac form? prawnq i przedmiot dzialalnosci):
- osobiscie nie dotyczy
- wspolnie z innymi osobami

Z tego tytuhi osi3gnajem($lam) w roku ubieglym dochod w wysokosci:

VII.
1. W spolkach handlowych (nazwa, siedziba spolki): ...
nie dotyczy

— jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy):

- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy)

Z tego tytulu osiqgn^lem(elam) w roku ubieglym dochod w wysokosci:

2. W spoldzielniach: ...
nie dotyczy

- jestem czlonkiem zarz^du (od kiedy):

- jestem czlonkiem rady nadzorczej1 ^ (od kiedy):

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytulu osi^gn^lenXelam) w roku ubieglym dochod w wysokosci:

3. W fimdacjach prowadz^cych dzialalnosc gospodarczfj:
.. .nie dotyczy



- jestem czlonkiem zarzadu (od kiedy):

- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

- jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

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

VIII. Inne dochody osiagane z tytuhi zatrudnienia lub innej dziaialnosci zarobkowej lub zajec, z

podaniem kwot uzyskiwanych z kazdego tytuhi:
umowa o prac$ - Zespol Szkol w Zakrzowku 2010r.-27575,14zl

zasilek rodzinny 201 Or.- 9604 zl
umowa zlecenie - ZespoJ Szkol w Zakrzowku 2010r. -1015zl
umowa zlecenie-Przedsi^biorstwo Komunikacji Samochodowej ,,Wschdd" — 300zi
umowa o prac$ - Zespol Szkol w Zakrzowku 2011r. - 680z!
zasilek rodzinny 201 lr.- 9984zl
stypendium szkolne 2011r. - 4400r.

dotacja z ,,Rudzkiej Agencji Rozwoju" 2011r.- 46830r

IX. Skladniki mienia ruchomego o wartosci powyzej 10 000 zlotych (w przypadku pojazdow
mechanicznych nalezy podac mark^, model i rok produkcji):

...niedotyczy

X. Zobowiazania pieniezne o wartosci powyzej 10 000 zlotych, w tym zaciqgniete kredyty i
pozyczki oraz warunki, na jakich zostaty udzielone (wobec kogo, w zwiazku z jakim zdarzeniem, w

jakiej wysokosci)

niedotyczy



Powyzsze oswiadczenie skladam swiadomy(a), iz na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego za
podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnosci.

Zakrzowek...27.01 2012 .,
(miejscowosc, data) (podpis)

[1] NiewtaSciwe skreSlic.
[2) Nie dotyczy dzialalnosci wytworczej w rolnictwie w zakresie produkcji roslinnej i zwierzecej, w formic i
zakresie gospodarstwa rodzinnego.
[3] Nie dotyczy rad nadzorczych spoldzielni mieszkaniowych.


