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oSwrADczENrE MAJATKoWE

w6ita, zastepcy w6jta, sekretarza 8miny, skarbnika gminy, kierownika iednostki organizacylnej gminy,

osoby zarzqdzajqcei i czlonka organu zarzadraiecego gminna osoba prawnq oraz osoby wydajacej
decyrje administracylne w imieniu w6Jta1

Samborowice, dnia 26.04.2022 r .
(miejscowoa6)

Uwaga:
1. Osoba skladalqca ogwiadczenie obowiezana iest do zgodnego z prawda, starannego i zupelnego wypelnienia

kaidei z rubryk.
2. Jeieli poszczeg6lne rubryki nie znaiduie w konkretnym pzypadku zastosowania, naleiy wpisat "nie dotvczv",
3. Osoba skladaiaca oswiadczenie obowiazana iest okre{lit przynaleino5t poszczeg6lnych skladnik6w

maiQtkowych, dochod6w i zobowiazad do majetku odrebnego i maiatku oblqtego maliefskq wsp6lnoSciq
maiatkowe.

4. OSwiadeenie maietkowe dotyczy majQtku w kraiu i za granica.

5. Oiwiadczenie maiatkowe obeimuje r6wniei wierzytelnoJci pieniQine.

6. W czqici A oswiadczenia zawarte sa informacje jawne, w czelci B zas informacie nieiawne dotyeece adresu
zamieszkania skladajecego oiwiadczenie oraz miejsca poloienia nieruchomo6ci.

czqscA

Ja, niiej podpisana, Jolonto Kozlowsko (Piotrowsko),
(imiona inazwisko oraz nazwisko rodowe)

Utodzona 28 grudnio 7963 r. w Gtubczycoch

Zesp6l Sz kol no-P rzed szkol ny w So mborowicoch, dy rektor
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

t.

Zasoby pieniq2ne:

- Srodki pieniqine zgromadzone w walucie polskiej: 19 000 zt

- irodki pieniq2ne zgromadzone w walucie obcej: nie doryczy
-_ papiery wartoiciowe: nie dotyczy

.

1. Dom o powierzchni: 170 m'z, o wartoici: 254 000 zl (wg sumy ubezpieczenia) tytul prowny: wsp6lnoi6
mojqtkowo

2. Mieszkanie o powierzchni:47 m'z, o wartoici: 700 0OO zl tytul prawny: wsp6lwlasnoii - 1/4
3, Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwai nie dotyczy
powierzchnia:
o wartoici:
rodzaj zabudowy:

Z tego tytulu osiqgnEtem(qlam) w roku ubieglym przych6d I doch6d w wysoko5ci: ...............................
4. lnne nieruchomoici:
o. dziolka na kt6rej stoi dom z pkt 7, gordz, budynek gospodarczy, w czqici stonowiqcy ogr6d
b. uLytki rolne

Gmmy Pietrowice

s 29.0t. 202

L.dz, 4il

U tzEd

po zapoznaniu siq z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dzialalnoici
gospodarczej pzez osoby pelniqce funkcje publiczne (Dz. U. z 2OL9 t. poz. 23991 oraz ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samozqdzie gminnym (Dz. U. z 2Ot9 t. poz. 506), zgodnie z aft. 24h tej ustawy
oSwiadczam, 2e posiadam wchodzqce w sklad malier'rskiej wsp5lnoici majAtkowej lub stanowiEce m6j
majqtek odrqbny:



powierzchnia:
o. 0,21 ha
b. 0,22 ho
o wartosci:
o. 30 0OO zl
b. rc aoo zl
q ul prawny: wspdlnoii mojqtkowa

ilr.
Posiadam udziaty w sp6lkach handlowych - naleiy podai liczbq i emitenta udzial6w:
nie dotyczy
udzialy te stanowiQ pakiet wiekszy nii 10% udzial6w w sp6lce:
Z tego q^ulu osiegnQlem(qlam) w roku ubieglym doch6d w wysoko6ci:
tv.
Posiadam akcje w sp6lkach handlowych - naleiy podai liczbq i emitenta akcji:
nie dotyczy
akcje te stanowie pakiet wiqkszy nii 1O% akcji w spolce:
Z tego tytutu osiqgnalem(Qlam) w roku ubiegtym doch6d w wysokoici:

v.
Nabylem(am) (nabyt m6j mationek, 2 wylQczeniem mienia pnynaleinego do jego majqtku odrqbnego)
od Skarbu Paistwa, innej paristwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu terytorialnego, ich
zwiQzk6w, komunalnej osoby prawnej lub zwiqzku metropolitalnego nastQpujece mienie, kt6re podlegato
zbyciu w drodze przetargu - naleZy podad opis mienia i datq nabycia, od kogo:
nie dotyczy

vt.

2. ZanEdzam dzialalnoiciq gospodarczq lub jestem przedstawicielem, pelnomocnikiem takiej dzialalnoici
(nale2y podad formq prawnE i przedmiot dzialalnoici):

nie dotyczy

- osobi6cie .........

- wsp6lnie z innymi osobami ..

Z tego q/tulu osiqgnqlem(qlam) w roku ubiegtym doch6d w wysokoici: ...........

v[.
1. W sp6tkach handlowych (nazwa, siedziba sp6tki):

nie dotyczy

-jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy):

-jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

-jestem czlonkiem komisji rewizyjne.i (od kiedy):
Z tego Mulu osiQgnqlem(qlam) w roku ubieglym doch6d w wysokoici: ....

2. W sp6ldzielniach:
nie dotyczy

-jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy):

1. Prowadzq dzialalnoSd gospodarczq'? (naleiy poda6 formq prawnE i przedmiot dzialalnosci):
nie dotyczy

- wsp6lnie z innymi osobami
Z tego tytulu osiqgnllem(qtam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokoici: ..................................



:jl[I::i:1ffiil11*;i::ffi"1":iSililll;; -
Z tego t\Eulu osiegnllem(qlam) w roku ubieglym doch6d w wysoko6ci

3. W fundacjach prowadzqcych dziafalnoSd gospodarczq:

nie dotyczy

-jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy)

-jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy)

-jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytulu osiAgnqlem(qtam) w roku ubieglym doch6d w wysokoici

v t.

lnne dochody osiqgane z qdufu zatrudnienia lub innej dzialalnoSci zarobkowej lub zajqi, z podaniem
kwot uzyskiwanych z ka2dego tytulu:
Noleinoici ze stosunku pracy 7O2 586,77 zl

tx.
Sktadniki mienia ruchomego o wartoici powyiej 10 0O0 zlotych (w pzypadku pojazd6w mechanicznych
naleiy podai markq, model i rok produkcji):

nie dotyczy

x.
Zobowiqzania pieniqine o wartoici powyiej 10 000 zlotych, w tym zacilgniete kredyty i poiyczki oraz
warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwilzku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokoSci):
nie dotyczy

Powyisze oiwiadczenie skl"adam Swiadomy(a), ii na podstawie art. 233 S 1 Kodeksu kamego za podanie
nieprawdy
lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnogci.

Setzbororrtz-
(rhiejsclwoad. data) lpodpis)

27 0t


