
lADCZENlE MAJĄTKoWE
Dyrektora szkoły

Wpł 0B.|(\rll, ZC?Z
Pokój, 08.U.żOż2r.
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UWaga
1,osoba sktadająca ośWiadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, staranne8o i zupełnego Wypelnienia

każdej z rubryk,
2Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym prrypadku zastosowania , naleł wpisać .nie dotvczy".

3.osoba składaĘca oświadczenie obowiązana jest określić prrynależność poszczególnych sKadników maiątkowych,

dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku ob.iętego małżeńsĘ wspólnością majątkową.

4.oświadczenie majątkowe dotycry majątku w kraju i za granicą,

5,ośWiadczenie majątkowe obejmu,ie również wienytelności pieniężne,

6.W części A oświadczenia zawańe są informacje jawne, w części B zaś informacje nie,iawne dotyczące adresu

zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości,

PubIiczna Szkoła Podstawowa im. M, Konopnickiej w Chróścicach, dyrektor
miejsce zatrudnlenia , stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalnoŚci

gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz, 1393) oraz ustawy z dnia

ó marca ].990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z2o77 r. poz, 1875}, zgodnie z art. 24h tej ustawy

oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiąee+qój

rrtają@ny:

l.

Zasoby pieniężne
- środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej : 39 309,34 zł na rachun ku bankowym, 6.000,00 zł na

lokacie bankowej ..,..........

- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej : nie dotyczy,

- papiery wartościowe : nie dotyczy....,.....

ll.
1.Dom o powierzchni: 121 m2,o wartości

2.Mieszkanie o powierzchni : 67,25 m2, o
: 8O0.0O0,00, tytuł prawny: współwłasność

wartości 200 0O0,0O zł, tytuł prawny: współwłasność....

Mieszkanie o powierżchni : 54,06 m2, o wańości 250 000,00 zł, tytuł prawny: współwłasność.

Mieszkanie o powierzchni : 53,96 m2, o wartości 20O 000,00 zł, tytuł prawny: współwłasność

Mieszkanie o powierzchni : 35,90 m2, o wartości ].87 0O0,0O zł, tytuł prawny: współwłasność....

Lokal użytkowy o powierzchni: 45,60 m2, o Wartości 180 00 zł, tytuł prawny Współwłasność

Mieszkanie o powierzchni 52,52 m2, o Wartości 350 000,00 zł, tytuł prawny ws półwłasność

Mieszkanie o powierzchni 46,13 m2, o Wańości 330 000,00 zł, Muł prawny współwłasność

Mieszkanie o powierzchni 46,56 m2, o wartości 208 000,00 zł, tytuł prawny ws

Urąlt G,nhy 9

3. Gospodarstwo rolne :

półwłasność

Ąl..--...-.---

C7ĘŚĆ 
^

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

Husak ...................
limiona inazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) 19,08.1971 r.........,..........................w Namysłowie.........,.....""""" "



rodzaj 8ospodarstwa : nie dotyczy,.,.....,.... poWierzchnia: nie dotyczy...............

rodżaj zabudowy : nie dotyczy....

tytuł prawny : nie dotyczy,...,.,....

Z tego t\^ułu osiągnąłem(ęła m) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: .nie dotyczy...........

4. lnne nieruchomości :
1. Powierzchni: grunt rolny 1.7200 ha...,.........

o wartości : 20 000,00 zł...

tytuł prawny : współwłasność...
2. Cztery miejsca parkingowe w garażu podziemnym o łącznej powierzchni72m2

3. Powierzchni: grunt rolny 3.06 ha ..

o Wartości : nie dotyczy........,

Tytut prawny: wspólwłasność..................

lll.
Posiadam udziały w spółkach handlowych - należy podać |iczbę i emitenta udziałów: nie dotyczy...,.,.,....

udziały te stanowią pakiet Większy niż 10 % udziałów w spółce: nie dotyczy.
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy................

lV.

Posiadam akcje w spółkach handlowych - naleĄ podać liczbę i emitenta akcji: nie dotyczy

akcje te stanowią pakiet większy niż 10 % akcji w spółce: nie doĘczy.,.......
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy,.

Vl.
1.Prowadzę działalność gospodarczą'(należy podać formę prawną i przedmiot działalności): Spółka

cywilna JD Development S.C.

- osobiście: nie
- wspó|nie z innymi osobami: tak
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości : 250,00 zł

Majątek spółki: Budynek o powierzchni 432 m2, o Wartości 450 000,00 zł, tytuł prawny : wspólność
łączna wspólników spółki cywiInej
31.t2.2O27r. złożyłam rezygnacje z pełnienie funkcji dyrektora.

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

- jestem członkiem zarządu (od kiedy): nie dotyczy.
- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotycry.,.,.,..............
- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy.......,........

Z teBo tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie d

Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego)

od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytoria]nego, ich

związków, komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitaInego następujące mienie, które podlegało

zbyciu w drodze przetargu-należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo: nabyliśmy lokal

mieszkaniowy, w 2015 r. w drodze przetargu ograniczonego od Skarbu Państwa w zarządzie Nadleśnictwa

StrzeIce Opolskie

2, W spółdzielniach: nie dotycry..,...



lx.
składniki mienia ruchome8o o Wartości powyżej 10 o00 złotych ( w przypadku pojazdów mechanicznych

należy podać markę, model i rok produkcji): samochód: BMW x2, 2019,135 000,00 zł, motocykl: Honda

Forza,2077 r., 15.000,00 zł, samochód: Citroen C4,2012 r, 15.000,00 zł

X,

Kredyt mieszkaniowy, nazwa podmiotu udzielającego: Bank PoIskiej SpółdzielczoŚci S,A,, wYsokoŚĆ

zobowiązania w momencie zaciągnięcia: 306 0O0,0O zł, okres, na jaki zobowiązanie zostało zaciągnięte:

12 lat, wysokość zobowiązania na dany rok: 32 Ooo,oo zł, cel, na jaki zobowiązanie żostało zaciągnięte

WraZ Z tytułem prawnym: umowa kupna nieruchomości lokalu mieszkalnego, współwłasność, inne

Warunki: 4,51 % oprocentowanie nominalne.

rzrćć ą

czĘŚĆB

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.gg4,
1000, 1349 z pózn. zm.\

Miejsce położenia nieruchomości wymienionych w punkcie ll części A (adres): Jawność
informacji wyłączona na podstawie art.24i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz, l), z 2OI8 r.: poz.994, 70OO, 1349 z pózn. zm.)

Miejsce położenia nieruchomości wymienionych W punkcie Vl częściA (adres) :

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

- jestem członkiem rady nadzorczej 3 (od kiedy): nie dotycży.....,.,.,,.

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy...........

Z tego tytułU osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy"""

3. W fundac.jach prowadzących działalność gospodarczą: nie dotyczy

- 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:

85 372,08 zł dochód z tytułu umowy o pracę

54 45O zl dochód wynajem mieszkań- współwłasność



Adres zamieszkania osoby składającej o5WladcZenle: JaWI]U>L llll\Jllllo!]t rt,lY!lvi 9

podstawie art.24i ustawy 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz,|J,z 2018 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 ustawy z dnia 8 marca 1990 r, o samorządzie

gminnym (Dz. lJ,z2018 r,: poz,994, ],000, 1349 zpózn,zm,|

PoWyższeoświadczeniesktadamświadomy(a),iżnapodstawieart.233§lKodeksukarnegoZapodanienieprawdy
lUb zatajenie prawdy grozi kara pozbawie nia wolności

rtŃ*onJ,",
§

Pokój, 08.04.2022r
(miejscowość, data)

1. Niewlaściweskreślić,
i. tliedotyczydziatalnościwytwórczejwrolnictwiewzakresieprodukcjiroślinnejizwierzęcej,wformieizakresie

gospodarstwa rodzinnego.

3. Nie dotyczy rad nadzorczych spóldzielni mieszkaniowych,

fu]^Ąkł
Renata Dąbrowska

(podpis)


