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OSWIADCZEN1E MAJ^TKOWEL d...
PodjM* r.-.. . . . _ _ VSr*- „

wojta, zast^pcy wojta, sckretar/a gminy, skarbniku gminy, kierownika jednostki
organizacyjnej gminy, osoby zarz^dzajqcej i czlonka organu zarzijdzajijcego
gminni) osobij prawnij oraz osoby wydaj^cej decyzje administracyjne w imieniu
wojta

Ostrowek 10.04.2018r.
(miejscowosd;) (dnia)

UWAGA:
1. Osoba skladaji|ca oswiadczcnie obo\vii}zana jest do zgodnego /. prawda, starannego i

zupelnego wypclnienia kazdej L rubryk.
2. Jezeli pos/.c/.t-golne rubryki nit1 znajduj^ w konkretnym pr/.ypadku zastosowania,

nalczy wpisac ,,nie dotyczy".
3. Osoba skladajijca oswiadczenic obowiazana jest okrcslic przynalc/nosc poszczegolnych

skladniko\ majjjtkowych, dochodow i /obowiazari do m;i j u t U u odr^bnego i maj^tku
objvtego r n ; i l / r n s U ; i \) ma p i l U n ^ ;).

4. Oswiadczenie majigtkowe dot\ezy maji|tku w kraju i za granic^.
5. Oswiadczt-nie majatko\ve obejmuje rowniez wierzytclnosci pieni^znc.
6. W ezysci A oswiadc/enia zawarte s^ informacje jawne, w cz^sci B zas informacjc

niejanne dotyczijce adresu zamics/kania skladaj^ccgo oswiadczenic oraz miejsca
polozcnia nit'ruchomosci.

CZ^SC A

Ja, nizej podpisany(a). Joanna Marta Krolewicz Haladyn
( imionn i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) 25.02. 1982r w Wieluniu

Srodowiskowy Dom Samopomocy w Ostrowku- kicrownik

(miejscc zatrudnicnia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu si? z przcpisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia
dzialalnosci gospodarczej prze/, osoby pelniace funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz. 679, z 1998
r. Nr 113. poz. 715 i Nr 162. poz. 1126, z 1999 r. Nr 49, poz. 483, z 2000 r. Nr 26, poz. 306 oraz z
2002 r. Nr 1 13, poz. 984 i Nr 214, poz. 1806) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie
gminnym (Dz. U.z2001 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 wchodz^ce w sklad matzeriskiej wspolnosci majatkowej lub stanowi^ce mqj majqtek
odr^bny:



I.
Zasoby picni^/ne:

srodki pieniezne zgromadzone w walucie polskiej: 9116,47 zl
malzcnska wspohvhisno.se majijtkowa

srodki pieniezne zgromadzone w walucie obcej: nic posiadam
papiery wartosciowe: nie posiadam

na kwotc: nie dotyczy

II.
1. Dom o powierzchni: 152,5 m2, o wartosci: 300 000,00zl
lyUi t prawny: malzcnska wspohvlasnosc majatkowa

2. Mieszkanie o powierzchni: nie posiadam m2. o wartosci: nie dotyczy
tytul prawny: nie dotyczx

3. Gospodarstwo rolne: rodzaj gospodarstwa: nie posiadam, powierzchnia: nie dotyczy
o wartosci: nic dotyczy rodzaj zabudowy: nie dotyczy
tytul prawny: nie dotyczy
Z tego tytulu osiagnalem(elam) w roku ubieglym pr/ychod i dochod w wysokosci: nie dotyczy

4. Inne nieruehomosci:
a)dzialka o powierzchni 0,1123ha na ktorcj /.hudowany jest dom i hudynek gospodarczy
wymieniony \ punkcie 1.
o wartosci: 15 000,00 zl
tytul prawny: malzenska wspohvlasnosc maji)tkowa
b)budynek gospodarczy powierzchnia 55,5 m2,
o wartosci: 50 000,00/J

tytut prawny: malzenska wspohvlasnosc majijtkowa

I I I .
Posiadam udzialy w spolkach handlowych - nalezy podac liczbe i emitenta udzialow:
nie posiadam
udzialy te stanowia pakiet wiekszy niz 10% udzialow w spotce: nie dotyczy
Z tego tytuki osiagnalem(efam) w roku ubieglym dochod w wysokosci: nie dotyczy

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



V.

Nabytem(am) (nabyf mqj malzonek, z wylaczeniem mienia pr/ynaleznego do jego majatku
odrcbnego) od Skarbu Pahstwa. innej pahstwowej osoby prawnej. jednostek samorzadu
terytorialnego, ich zwia/.kow. komunalnej osoby prawnej lub zwiazku metropolitalnego
nastepujace mienie, ktore podlegalo zbyciu w drodze przetargu - nalezy podac opis mienia i dat?
nabycia, od kogo:
nie nahylismy

VI.
1. Prowadz? dzialalnosc gospodarcza121 (nalezy podac form? prawna i przedmiot dziaialnosci):
nie prowadzy

osobiscie nie dotyczy
wspolnie z innymi osobami nie dotyczy

Z tego tylulu osiagn^lem(ehun) w roku ubiegtym przychod i dochod w wysokosci:
nie dotyc/.y
2. Zarzadzam dzialalnoscia gospodarcza lub jestem przedstawicielem, pelnomocnikiem takiej
dziaialnosci (nalezy podac form? prawna i pr/edmiot dziaialnosci): nie / ; i r / ; id / ; in i

osobiscie nie dotye^y
wspolnie z innymi osobami nie dotyczy

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

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

jestem czlonkiem /arzi)du (od kiedy): nie dotyczy

jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy
jestem c/.lonkiem komisji rewi/.yjncj (od kiedy) nie dotyczy

Z tego ty tu lu osiagnalem(clam) w roku ubieglym dochod w wysokosci: nie dotyczy

2. W spoldzielniach: nie jestem
jestem czlonkiem /.arzadu (od kiedy): nie dotyczy
jestem c/tonkicm rady nadzorczej'"11 (od kiedy): nie dotyczy
jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy

Z tego tytulu osiagnalem(elam) w roku ubieglym dochod w wysokosci: nie dotyczy
3. W fundacjach prowadzacych dzialalnosc gospodarcza: nie jestem

jestem czlonkiem zarzadu (od kiedy): nie dotyczy
jestem czlonkicm rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy
jeslem czlonkicm komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy



Z tego tytutu osiqgnatem(etam) w roku ubieglym dochod w wysokosci: nie dotyczy
VIII . Inne dochody osiagane z tytutu zatrudnienia lub innej dziaialnosci zarobkowej lub zajec, z
podaniem kwot uzyskiwanych z kazdego tytutu:
Dochod / tytulu /atrudnienia za rok 2017- 62 764,55 zl

IX. Skladniki mienia ruchomego o wartosci powyzej 10 000 zlotych (w przypadku pojazdow
mechanicznych nalezy podac mark^, model i rok produkcji): Volkswagen Golf V plus rok produkcji
2005, Volkswagen Polo V rok produkcji 2009
malzeriska wspolwlasnosc majatkowa

X. Zobowiazania pieniezne o wartosci powyzej 10 000 ztotych, w tym zaciagniete kredyty i
pozyczki oraz warunki. na jakich zostaty ud/.ielone (wobec kogo, w zwiqzku z jakim zdarzeniem. w
jakiej wysokosci}: Kredyl hipoteczny na budow^ domu w kwoeie 154 875,00/J
PKO Bank Ilipotec/ny Spolka Akcyjna
PKO BP Oddzial I w Sieradzu
Oproeentowanie krcdytu : 3,830000%
Iloscrat-180
Zadluzenie na d/,ieri 31.12.2017r- 98231,13/,l



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

Ostrowek, dn. 1 0.04.20 18r. ..
(miejscowosc, data) (podpis)

[ 1 1 Niewtasciwe skreslic.
|2| Nie dotyczy dzialalnosci wytw6rczej w rolnictwie w zakresie produkcji roslinnej i zwierz^cej, w formie i
zakresie gospodarstwa rodzinnego.
|3] Nie dotyczy rad nadzorczych spotdzielni mieszkaniowych.


