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Krapkowice 
(miejscowosd) 

23.04.20 13 
(dnia) 

UWACA: 
I .  Osoba skladajqca oswiadczenie obowiqzana jest do zgodnego z prawd& starannego i zupelnego wypehienia 

kaidej z mbryk. 
2. Jeieli poszczegolne mbryki nie majdujq w konkretnym przypadku zastosowania, nalety wpisaC ,.nie dotyczy". 
3. Osoba skkdajqca oswiadczenie obowiqzanajest okreslid przynaleinosc poszczegolnych sktadnikow 

majqtkowych, dochodow i zobowiqzari do rnajqtku odrqbnego i rnajqtku objetego malieriskq wspolnosciq 
rnajqtkowq. 

4. OSwiadczenie majqtkowe dotyczy rnajqtku w kraju i za granicq 
5 .  OSwiadczenie majqtkowe obejmuje rowniei wierzytelnosci pieniqine. 
6. W czqSci A ~Swiadczenia zawarte sq informacje jawne, w czqsci B zag informacje niejawne dotycqce adresu 

zarnieszkania skladajqcego oswiadczenie oraz rniejsca pdoienia nieruchomosci. 

Ja, nizej podpisana Agata, Katarzyna Juszczyk, Komacka 

(irniona i nazwisko oraz nazwisko rodowe) 

urodzona 16.09.1064r. w Krapkowicach 

Przedszkole Publiczne N 2 z Oddziaiami Integracyjnyrni w Krapkowicach - dyrektor 

(miejsce zatmdnienia, stanowisko lub funkcja) 

pa zapoznaniu siq z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dziatalnoSci 

gospodarczej przez osoby petniqce funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz. 679, z 1998 r. Nr 1 13, poz. 715 i 
Nr 162, poz. 1 126, z 1999 r. Nr 49, poz. 483, z 2000 r. Nr 26, poz. 306 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 

2 14, poz. 1806) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o sarnorzqdzie 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, i e  posiadam wchodqce w sktad matzeriskiej wspolnoSci 

majqtkowej lub stanowiqce moj majqtek odrqbny: 

I. Zasoby pienieine: 
- Srodki pieniqine zgromadzone w walucie polskiej: nie dotyczy 
- Srodki pieniqzne zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy 

- papiery wartoSciowe: nie dotyczy 

... ......... ............ . . .... . . . ......... ......... ..... na kwotq: ... ... ...... ... ...... ........ ....... ........ 



11. 
1. Dom o powierzchni: nie dotyczy, m2, o wartoSci: .................. tytuk prawny: ............... 
2. Mieszkanie o powierzchni: 36 m2, o wartoSci: 70 000,OO zk tytuk prawny: akt wkasnoici 
3; Gospodarstwo rolne: rodzaj gospodarstwa: nie dotyczy, powierzchnia: ................. 

, . o wartoscl: ....................................... rodzaj zabudowy: ..................................... 
tytuk prawny: ................................................................................................ 
Z tego tytuku osiagnqkam w roku ubieglym przychod i dochod w wysokosci: ............. 

4. Inne nieruchomoSci: powierzchnia:. ..................................................................... 
, . o wartosci: ................................................................................................... 

tytuk prawny: ................................................................................................ 
111. 
Posiadam udzialy w spolkach handlowych - naleiy podaC liczbq i emitenta udziakow: nie dotyczy 

. , udzialy te stanowiq pakiet wiqkszy niz 10% udzialow w spokce: ........................................ 
..................................................................................................................... 
Z tego tytulu osiagnqlam w roku ubiegkym dochod w wysokosci: ............................... 
..................................................................................................................... 

IV. 
Posiadam akcje w spokkach handlowych - naleiy podat Iiczbq i emitenta akcji: nie dotyczy 

. . 
akcje te stanowiqpakiet wiqkszy niz 10% akcji w spblce: ................................................ 
..................................................................................................................... 
Z tego tytulu osia,gnqkem(qlam) w roku ubieglym dochod w wysokoici: ............................... 

v. 
Nabylem(am) (nabyl moj malionek, z wylqczeniem mienia przynaleinego do jego majqtku 
odrqbnego) od Skarbu Paristwa, innej paristwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu 
terytorialnego, ich zwiqzkow Iub od komunaInej osoby prawnej nastqpujqce mienie, kt6re 
podlegalo zbyciu w drodze przetargu - naleiy podaC opis mienia i datq nabycia, od kogo: nie 
dotyczy 



VI. 
- 1. Prowadzq dziakalnoSC g ~ s ~ o d a r c z q ' ~ ~  (naleiy podaC  form^ prawn* i przedmiot dziatalnoici): nie 

dotyczy 
- Osobiscie- nie dotyczy 

, .  . - wspoln~e z ~nnymi osobami .............................................................................. 
Z tego tytulu osiqgnqlem(qlam) w roku ubiegkym przychod i dochod w wysokoici: nie dotyczy 
2. Zarzqdzam dzialalnoici~ gospodarczq lub jestem przedstawicielem, pelnomocnikiem takiej 
dzialalnoici (naleiy podaC form? prawnqi przedmiot dziatalnoici): 
- osobiscie- nie dotyczy 

, .  . - wspolnie z innymi osobami .............................................................................. 
................................................................................................................ 

Z tego tytulu osiqgnqlem(qlam) w roku ubieglym dochod w wysokosci: nie dotyczy 

VII. 
- 1.  W spolkach handlowych (nazwa, siedziba sp6tki): nie dotyczy 
- jestem czkonkiem zarzqdu (od kiedy): nie dotyczy 
- jestem czkonkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy 

Z tego tytulu osiqgnqlem(qlam) w roku ubiegtym dochod w wysokoSci: ............................... 
..................................................................................................................... 
- 2. W spoldzielniach: nie dotyczy 
- jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy): nie dotyczy 
- jestem czlonkiem rady nadzorczej"' (od kiedy): nie dotyczy 
- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy 

Z tego tytuku osiagnqlem(qlam) w roku ubieglym dochod w wysokoSci: ........................ .- 
..................................................................................................................... 
- 3. W fundacjach prowadzqcych dzialalnoic gospodarczq nie dotyczy 
- jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy): nie dotyczy 
- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy 
- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy 

Z tego tytulu osiqgnqtem(qtam) w roku ubiegtym dochod w wysokoici: .............................. 
..................................................................................................................... 
VIII. lnne dochody osiqgane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnoSci zarobkowej lub zajqd: z 
podaniem kwot uzyskiwanych z kaidego tytulu: wynagrodzenie z tytulu umowy o pracq: 68 481,56 
zl. umowy zlecenie: l l 404,00, umowy o dzielo: 600,OO 

IX. Skladniki mienia ruchomego o wartoSci powyiej 10 000 zlotych (w przypadku pojazdljw 
mechanicznych naleiy podaC rnarkq, model i rok produkcji): nie dotyczy 

X. Zobowiqania pieniqzne o wartoici powyzej 10 000 zlotych, w tym zaciqgniqte kredyty i 
poiyczki oraz warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z jakim zdarzeniem, w 
jakiej wysokoici): Bank Pocaowy 55 000,OO zl. Przeznaczenie: remont domu i zakup wyposazenia. 


