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(miejscou'oSc)

28.04.2017 R
(dnia)

tuUWAGA:
1. Osoba skladajqca o5wiadczenie obowiqzanajest do zgodnego zprawdq, starannego i zupelnego wypelnienia

kuizdej z rubryk.
2. leZeli poszczeg6lne rubryki nie znajduj4 w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy wpisad ,,nie dotyczy"
3. Osoba skladaj4ca oSwiadczenie obowi4zana jest okre5li6 prrynale2noS6 poszczeg6lnych skladnik6w

maj4tkowych, dochod6w i zobowiqzart do maj4tku odrgbnego i majqtku objgtego mal2eriskq wsp6lnoSci4
maj4tkow4.

4. OSwiadczenie maj4tkowe dotyczy maj4tku w kraju i za granic1.
5. OSwiadczenie maj4tkowe obejmuje r6wnieZ wierzytelnoSci pienigZne.
6. W czgSci A oSwiadczenia zawarte s4 informacje jawne, w czgSci B zaS informacje niejawne dotyczqce adresu

zamieszkania skladaj4cego oSrviadczenie oraz miejsca polozenia nieruchomoSci.

CZ\SC A
J a, nilej podpisany(a),

ANNA JOLANTA MAKOWKA KLICZKA

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) 30 sierpnia 1975 r. w Lublinie

miejsce zatrudnienia -Urz1d Miejski w Parczewie

stanowisko lub funkcja - Skarbnik Gminy

po zapozrnniu sig z przepisami ustawy z dnia21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dzialalnoSci

gospodarczej przez osoby pelni4ce funkcje publiczne (Dz. U. Nr I 06, poz. 679, z 1998 r. Nr 1 1 3, poz. 715 i

Nr 162, poz.1126,z1999 r.Nr49, po2.483,22000 r.Nr26, poz.306orazz2002 r.Nr l13,poz.984iNr
214, poz. 1806) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz4dzie gminnym (Dz. U. 22001 r. Nr 142, poz.

1591 orazz2002 r. Nr 23, po2.220, Nr62, poz. 558, Nr 1 13, po2.984, Nr 153, poz.127l i Nr 214, poz.

1806), zgodnie z art. 24h tej ustawy oSwiadczam, ze posiadam wchodz4ce w sklad mal2eriskiej wsp6lnoSci

majEtkowej lub stanowi4ce m6j maj4tek odrgbny:
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I. Zasoby pienigZne:
Srodki pienigZne zgromadzone w walucie polskiej: 218,838,44 zl

Srodki pienigzne zgromadzone w walucie obcej: 0,36 USD i I1,48 EUR

papiery warto5ciowe: - nie posiadam.

na kwotg: ...
IL
1. Dom o powierzchni:241 m2, o wartoSci: 400.000,00 zltylul prawny: wlasno(6 wsp6lna
2. Mieszkanie o powierzchni: . . .-----. m2, o warto5ci: .... .... tytul prawny:

3. Gospodarstwo rolne: rodzaj gospodarstwa: grunty rolne, powierzchnia: 2,01 ha

o wartoSci: 40.000,00 zl rodzaj zabudowy: brak

tytul prawny: wlasnoSi odrgbna

Ztego tSrtulu osi4gn4lem(gtam) w roku ubiegtym przych6d i doch6d w wysokoSci: -------
4. Inne nieruchomoSci: powierzchnia: dzialka- obszar 851 m'z

o warto5ci: 90.000,00 zl
tgul prawny: wlasnoid wsp6lna

III.
Posiadam udzialy w sp6lkach handlowych - nale?y poda6 liczbE i emitenta udzial6w:
112 udzialow - BAUER GROUP POLSKA Sp. z o.o. - wlasnoSi wsp6lna
udzialy te stanowi4 pakiet wigkszy niz llYo udzial6w w sp6lce: - nie stanowi4
Ztego tytulu osi4gn4lem(gtam) w roku ubiegtym doch6d w wysokoSci: 20.000,00 brutto

rv.
Posiadam akcje w sp6tkach handlowych - nalely podai liczbg i emitenta akcji - nie posiadam

akcje te stanowi4 pakiet wigkszy niLl\yo akcji w sp6lce:

Z tego tytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubiegtym doch6d w wysokoSci:

v.
Nabylem(am) (nabyl m6j malZonek, z wylqczeniem mienia przynaleanego do jego maj4tku
odrgbnego) od Skarbu Pafistwa, innej paristwowej osoby prawnej, jednostek samorzEdu

terytorialnego, ich zwi1zkow lub od komunalnej osoby prawnej nastgpuj4ce mienie, kt6re
podlegalo zbyciu w drodze przetargu - nalezy podai opis mienia i datg nabycia, od kogo: .

- nie nabylam
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vI.
1. Prowadzg dzialalnoSi gospodarcz qt2) lnalezy poda6 formg prawnQ i przedmiot dzialalnoSci):

......nie prowadzg

osobiScie ..

wsp6lnie z innymi osobami

Ztego tytutu osi4gn4lem(glam) w roku ubiegtym przych6d idoch6d w wysokoSci: ...----------.

2. Zarz7dzam dzialalnoSci4 gospodarczqlub jestem przedstawicielem, pelnomocnikiem takiej
dzialalnoSci (naleLry podai formg prawn4 i przedmiot dzialalnoSci):

osobiScie ...nie zarzqdzam

wsp6lnie z innymi osobami

... nie zatz4dzam ......
Ztego tlrtutu osi4gn4lem(gtam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci:

VII.
l. W sp6lkach handlowych (nazwa, siedziba sp6tki): - nie dotyczy

jestem czlonkiem zarz4du (od kiedy):....

jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):... ...

jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy)

Z tego tlrtufu osi4gn4lem(glam) w roku ubiegtym doch6d w wysoko5ci: ......

W sp6ldzielniach: - nie dotyczy
jestem czlonkiem zarzydu (od kiedy)

jestem czlonkiem rady nadzorczejl3) (od kiedy): ......

jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ...

Ztego tytulu osi4gn4lem(gtam) w roku ubiegtym dochod w wysokoSci:

3. W fundacjach prowadz1cych dzialalnoSi gospodarcz4: - nie dotyczy
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jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy): ...



jestem cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy)

jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):...

Ztego tytulu osi4gnqlem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: ...

VIII. Inne dochody osi4gane ztytulu zatrudnienia lub innej dzialalnoSci zarobkowej lub zajgc, z

podaniem kwot uzyskiwanych zkaidego grtulu:

1. umowa o pracA - 100.252,39 zl (razem ze skladkami ZUS)

IX. Skladniki mienia ruchomego o wartoSci powyzej l0 000 zlotych (w pr4,padku pojazd6w

mechanicznych nalezy poda6 markg, model i rok produkcji): ..... .

l. Samoch6d osobowy PEUGEIT 207 - 2010 r.

2. Samoch6d osobowy SUBARU LEGACY -2012 r.

X. Zobowi4zania pienigzne o wartoScipowyZej l0 000 zlotych, w tym zaci4gnigte kredyfy i
poLyczki oraz warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w mviqzkt z jakim zdarzeniem,w
jakiej wysokoSci): - nie posiadam

4



Informacja niejawna

(Art. 24 j ust. 6 ustawy z dnia I msrca 1990 n o somorzqdzie gminnynr)

Parczew 28.04.2017 r.
(miejscowoSi, data) (podpis)

I I I NiewtaSciwe skre5lii.

[2[ Nie dotyczy dzialalnoSci wytw6rczej w rolnictwie w zakresie produkcji roSlinnej i zwierzgcej, w formie i
zakresie gospodarstwa rodzinnego.

[3 | Nie dotyczy rad nadzor czych sp6ldziel ni m i eszkaniowych.
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