
w6jta, zastgpcy w6jta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki
organizacyjnej gminy, osoby zarzqdzajqcej i czlonka organu zarzqdzaj4cego

gminn4 osob4 prawn4 oraz osoby wydaj4cej decyzje administracyjne w imieniu
wrijtalrl

oSWIADCZENIE MAJATKOWE

PARCZEW
(miejscowoSi)

30.04.2018 r.
(dnia)

$c
UWAGA:

1. Osoba skladajqca o6wiadczenie obowiqzana jest do zgodnego z p.awd4, starannego i zupelnego *ypelnienia
kazdej z rubryk.

2. Je2eli poszczegolne rubryki nie znajduj4 u,konketnym przypadku zastosowania. nale2y upisai .-nie dotyczy"
3. Osoba skladaj4ca oSwiadczenie obowiqzana jest okresli6 przynaleznosi poszczeg6lnych skladnik6u,

maj4tko*ach. dochod6w i zobou'iqzai do majqtku odrgbnego i majqtku objEtego mal2erisk4 wsp6lnoSciq
maj4tkow4.

4. Oiwiadczenie majqtkowe dotyczy maj4tku w kraju i za granicq.
5. Odwiadczenie majEtkowe obejmuje r6wniez wierzytelnosci pienig2ne.

6. W czgici A o6wiadczenia zawarte s4 informacje jawne, w czgSci B zai inlbrmacje niejawne dotycz4ce adresu
zamieszkania skladaj4cego oSwiadczenie oraz mie.jsca polo2enia nieruchomo5ci.

czqsc A

Ja. nizej podpisany(a),

ANNA JOLANTA MAKoWKA KLICZKA

{imiona i nazrlisko oraz naz\\'isko rodo\\e)

urodzony(a) 30 sierpnia 1975 r. w Lublinie

miejsce zatrudnienia Urz4d Miejski w Parczewie

stano*isko lub funkcja - Skarbnik Gminy Parczew

po zapoznaniu sig z przepisami ustawy z dnia 2l sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dzialalno6ci

gospodarczej przez osoby pelni4ce funkcje publiczne (Dz. U.22017 r. poz. 1393 ) oraz uslawy z dnia 8

marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym (Dz. U.220017 r. poz. 1875 ), zgodnie z art.24h tej ustawy

o:iwiadczam, 2e posiadam wchodzqce w sklad malzeiskiej wsp6lnosci majEtkowej lub stanowi4ce m6j

maj4tek odrgbny:

>4'



I. Zasoby pienig2ne:

- Srodki pienig2ne zgromadzone w walucie polskiej: 195.859,30 zl

Srodki pienigZne zgromadzone w walucie obcej: 15,60 EUR

.. na kwotg

IL
1 . Dom o powierzchni: 241 m2, o wartoSci: 440.000,00 zl tyul prawny: wlasno56 wsp6lna

2. Mieszkanie o powierzchni: ...---. m2, o wartoici: tltul prawny:

3. Gospodarstwo rolne: rodzaj gospodarstwa: grunty rolne, powierzchnla:2,ol ha

o wartoSci: 40.000,00 zI rodzaj zabudowy: brak
g4ul prawny: wlasno56 odrgbna

Z tego g4ulu osi4gn4lem(giam) w roku ubieg[.rn: przych6d - 2.200,00 zl;
doch6d w wysokoSci - 1.897,00 zl.

4. lnne nieruchomoSci: powierzchnia: dzialka - obszar 851 m'?

o wartoSci: 90.000,00 zl
t14ul prawny: wiasnoS6 wsp6lna

[I.
Posiadam udzialy w sp6lkach handlowych - naleZy podai liczbg i emitenta u dzial6w:

I l2 udzial6w - BAUER GROUP POLSKA Sp. z o.o. wlasnoSi wsp6lna

udzialy te stanowi? pakiet wigkszy niz 10%o udzial6w w sp6lce: - nie stanowi4

Z tego gulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: 30.000,00 brutto

IV.
Posiadam akcje w sp6lkach handlowych - naleZy podai liczbg i emitenta akcj i - nie posiadam

Z tego tytulu osi4gnalern(giarn) rv roku ubiegty"m doch6d w n'ysokoSci: -*----------

v.
Nabylem(am) (nabyl m6j malzonek, z wyl4czeniem mienia przynalelnego do jego majEtku

odrgbnego) od Skarbu Pafistwa, innej paristwowej osoby prawnej, jednostek samorz4du

terytorialnego, ich zwi4zk6w, komunalnej osoby prawnej lub zwi4zku metropolitalnego

nastgpujqce mienie, kt6re podlegalo zbyciu w drodze przetargu - nalezy podai opis mienia i datg

nabycia, od kogo: ...... - nie nabylam

2

papiery wartoSciowe: - nie posiadam..........

akcje te stanowi4 pakiet wigkszy niz l\Yo akcli w sp6ice:

a?



vI.
1. Prowadzg dzialalnoSi gospodarcz4t2l (nalezy podai formg prawn4 i przedmiot dzialalnoSci)

osobiSc ie

wsp6lnie z innvmi osobami

Z tego t)tulu osi4gn4lem(Qlam) w roku ubiegtym przych6d idoch6d w wysokoSci:

2. Zarz4dzam dzialalno3ciq gospodarczE lub jestem przedstawicielem, pelnomocnikiem takiej

dzialalnodci (naleZy podai formg prawnq i przedmiot dzialalnoSci):

- osobiscie..... ....nie zarzqdzam

VIL
1. W sp6lkach handlowych (nazwa, siedziba spolki): - nie dotyczy

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

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

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

Z tego tytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysoko6ci: .. .. ..
2

W sp6ldzielniach: - nie dotyczy

- jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy)

jestem czlonkiem rady nadzorczejpl 1od Ll"dy;:

jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy)

Z tego tyulu osi4gnAlem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysoko5ci

3. W fundacjach prowadz4cych dzialalnoSi gospodarcz4: - nie dotyczy

J

a

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

/

- wsp6lnie z innymi osobami ..........
nie zarzqdzam

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



jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy)

jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy)

Z tego t5rtufu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysoko5ci: . .

VIII. Inne dochody osi4gane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalno6ci zarobkowej lub zajgi, z
podaniem kwot uzyskiwanych z kazdego tytulu:

1. umowa o praca - 112.567,35 zl (razem ze sktadkami ZUS)

IX. Skladniki mienia ruchomego o wartoici powyzej 10 000 zlotych (w przypadku pojazd6w

mechanicmlch naleZy podac markq. model irol produkcji):

l. Samoch6d osobowy PEUGEIT 207 - 2010 r.

2. Samoch6d osobowy SUBARU LEGACY -2012r.
3. Motor INDIAN CHIEF VINTACE - 201 5 r.

X. Zobowiqzania pienig2ne o wartoSci powyzej l0 000 zlotych, w tym zaci4gnigte kredyty i
polyczki oraz warunki, najakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiqzku zjakim zdarzeniem, w

jakiej wysokoSci): - nie posiadam

4



CZE,SC R

Y Informacja niejawna

(Art. 24 j ust. 6 t slawy z dnia,\ nnrcu 1990 n o :;amorzqdzie gminnynr)

I

Parczew 30.04.2018 r.
(miejscou056, data)

Ill Niewlasciwe skeslii.
[2] Nie dotyczy dzialalnoSci wytw6rczej u,rolnictwie w zakesie produkcji roslinnej i zwierzgcej. w formie i
zakresie gospodarstwa rodzinnego.

[3] Nie dotyczy rad nadzorczy"ch sp6ldzielni mieszkaniorvych.

5

(podpis)


