
31 MAB żutZ
ośWhDczENlE MĄĄTKoW

Dyrektora szkoły

Uwaga :

(imjona inazwisko oraż naawisko rodowe)

u rodzony(a) 19.08.1971 r.... ..........w Namysłowie.....

Publiczna 5zkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Chróścicach, dyrektor
miejsce zatrudnienia,stanowiskolub funkc]a)

l,

Zasoby pieniężne :
- środki pieniężne zgromadzone w wa|ucie polskiej

Po zaPoznaniu się z PrzePisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działaIności
gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U, z 2oL7 r, poz, 1393) oraz ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.lJ, z 2o77 r. poz. 7875'), zgodnie z art. 24h tej ustawy
oświadczam, źe posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności majątkowej luu stanowiąee-moj
mająekeCębły :

PokĘ,31.03.2O2żr.
(miejscowość}

l,osoba skladająca oŚWiadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego izupełnego wypełnienia
każdej z rubryk.
2Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym prrypadku zastosowania , naleł wpisać -nie dotvczv",
3.0soba składająca oŚwiadczenie obowiązana jest określić prżynależność poszczególnych składnikóiiffiwyctr,
dochodów izobowiązań do majątku odrębnego imajątku objętego malźeńską wipólnością majątkową.
4.ośWiadczenie majątkowe dotyczy majątku W kraju i za granią,
5.oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelności pienięźne.
6W częŚci A oŚWiadczenia zawarte są informacje jawną w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu
zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca potożenia nieruchomości.

cZĘść A

Ja, niże,| podpisany (a) , Renata Dorota Dąbrowska, nazwisko rodowe:

1-25 727,2t zl na rachunku

ll.
1.Dom o powierzchni: ].21 m2,o wartości: 1000,000,0Q |Ąuł prawny: współwłasność
2.M ieszkanie o powierzchni : 67,25 m2, o wartości 200 000,00 zł, tytuł prawny: współwłasność
Mieszkanie o powierzchni : 35,90 m2, o Wartości 187 ooo,oo Zł, tytuł prawny: współwłasność
Mieszkanie o powierzchni 52,52 m2, o Wartości 35o o0o,oo zł, tytuł prawny współwłasność
Mieszkanie o powierzchni 46,13 m2, o wartości 33O 000,00 zł, tytuł prawny współwłasność
Mieszkanie o powierzchni 32,86 m2, o Wartości 151 00o,oo zł, tytuł prawny Współwłasność
Mieszkanie o powierzchni 32,86 m2, o wartości 151 o00,0o zł, tytuł prawny współwłasność
Mieszkanie o powierzchni 46,56 m2, o wartości 2o8 0oo,o0 zł, tytuł prawny współwłasność

- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej : nie dotyczy
- papiery Wańościowe : nie dotyczy.,...

l
1

l

3. Gospodarstwo rolne :

rodzaj gospodarstwa : nie dotyczy... .....,..... powierzchnia: nie dotyczy...,



tytuł prawny : współwłasność...

3. Powierzchni: grunt rolny 3.06 ha
O wartości: 700 000,00 zł,...

Tytuł prawny: wspólwlasność..........

lll.
Posiadam udziały w spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta udziałów: nie dotyczy............
udziałyte stanowią pakiet Większy niż70%udziałóww społce: nie dotycży.......
Z teso tytułu osią8nąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy.........,

lV,

Posiadam akc.je w spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta akcji: nie dotyc
akcje te stanowią pakiet większy niż 10 % akcjiw spółce: nie doĘczy........
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego)
od skarbu państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorlalnego, ich
związków, komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnego następujące mienie, które podIegało
zbyciu w drodze przetargu-należy podać opis mienia idatę nabycia, od kogo- nie dotyczy,

1.prowadzę dzialalność gospodarczą 2 (należy podać formę prawną i przedmiot działalności): spółka
cywilna JD Development S.C,- działalność zawieszona
- osobiście: nie
- wspólnie z innymi osobami: tak
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegtym przychód i dochód w wysokości : brak
Majątek spółki: Budynek o powierzchni 432 m2, o Wartości 45o ooo,oo zł, tytuł prawny : wspó|ność
łączna wspó|ników spółki cywilnej

2.Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicieIem
(należy podać formę prawną i przedmiot działalności ): nie dotyczy..

, pełnomocnikie
::::]:]o,,",,""",

- osobiście: nie dotyczy.
- wspólnie z innymi osobami: nie dotyczy.......,..
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości : nie dotyczy.........,,....,.

o WartoŚci : nie dotyczy.........
rodzaj zabudowy : nie dotyczy.........,.
tytuł prawny : nie dotyczy........,
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód idochód w wysokości: ,nie dotyczy.............

4. lnne nieruchomości :
1.Powierzchni: grunt roIny 1.7200 ha....,............,,..,.,.,,
o wartości : 20 000,00 zł..,....

2. Cztery miejsca parkingowe w garażu podu iemnym o łączne,j powierzchni72m2

Vll.
1. W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): nie dotyczy.

- jestem członkiem zarządu (od kiedy): nie dotyczy.
- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotycży.,....,....



- jestem członkiem żarządu (od kiedy): nie dotyczy..............
- jestem członkiem rady nadzorcze,j 3 (od kiedy): nie dotyczy...........
- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy........,......

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy
3. W fundacjach prowadzących działalność gospodarczą:
- jestem członkiem zarządu (od kiedy): nie dotyczy..,.,......,
- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy
- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy.

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy.....

Vlll,
lnne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem
kwot uzyskiwanych z każdego tytułu:
t9 428, 62 zł dochód ż tytułu umowy o pracę
Wynajem mieszkań: 18 900 zł. współwłasność

nie dotycży..,

lx.
składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 oo0 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych
naleŻy podaĆ markę, model i rok produkcji): samochód: BMW X2, 2019,110 oO0,oO zł, motorykl: Honda
Forua,2oL7 r., 12.000,00 zł, samochód: Dacia DasteĘ 2022 r.,78.ooo,0o zł

x

1. Kredyt mieszkaniowy, nazwa podmiotu udzielającego: Bank Polskiej Spółdzielczości S,A., wysokość
uobowiązania W momencie zaciągnięcia: 306 000,00 zł, okres, na jaki zobowiązanie zostało zaciągnięte:
12 lat, WYsokoŚĆ zobowiązania na dany rok: 38 000,00 zł, cel, na jaki zobowiązanie zostało zaciągnięte
wraz z tytułem prawnym: umowa kupna nieruchomości lokalu mieszkalnego, współwłasność, inne
warunki: 4,51 % oprocentowanie nominalne.
2. Kredyt na zakup samochodu, nazwa podmiotu udzielającego: RCl BANQUE., wysokość zobowiązania
W momencje żaciągnięcia: 55 151,00 zł, okres, na.jaki zobowiązanie zostało zaciągnięte: 3 lata, wy5okość
zobowiązania na dany rok: 4 2oo,oo zł, cel, na jaki zobowiązanie zostało żaciągnięte wraz z tytułem
prawnym: umowa kupna nieruchomości lokaIu mieszkalnego, współwłasność, inne warunki:3,99 %
oprocentowanie nominalne.

czĘśĆ B

Adres zamieszkania osoby składającej oświadczenie: Jawność informacji wyłączona na
pod stawie art.24i ustawy 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz, IJ, z 2O78 r poz.994,
1000, 1349 z pózn, zm.)

Miejsce położenia nieruchomości wymienionych w punkcie ll części A (adres): Jawność
informacji wyłączona na podstawie art.z4i u'tawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U, z 2O!8 r.: poz,994, 1OOO, 1349 z pózn. zm.|

- jestem cżłonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotycry....,....,
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy.......

2. W spółdzielniach: nie dotyczy...,...



czĘŚĆ B

Adres zamieszkania osoby składającej oświadczenie: Jawność informacji wyłączona na

podstawie art.24i ustawy 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U, z 2OI8 r.: poz.994,

1000, 1349 z pozn. zm.\

Miejsce położenia nieruchomości wymienionych w punkcie ll części A (adres): Jawność

informacji wyłączona na podstawie art.z4i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

gminnym (Dz. U, z2018 r,: poz,994, 1000, 1349 z pozn. zm.)

PowyŻsze oŚWiadczenie skladam śwladomy(a), iż na podstaWie art.233 § 1 Kodeksu karnego za podanie niepraWdy
Iub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności

Pokój, 31.03.2022r
(miejscowość, data)

Ęvr',o,Ła" (Mballń.a.
Renata Dąbrowska J

(podpis)

1. Niewtaściweskreślić.
2. Nie dotyczy dziata lności wytwórcżej w rolnlctwie w zakresie produkcjiroślinnej i zwierzęcej, w formie i zakresie

gospodarstwa rodzinnego.
3. Nie dotyczy rad nadzorczych spóldzielni mieszkaniowych.


