
oSWIAoczENIE MAJATKowE
wojta,.zastepcy w6jta. selretarza gminy. skarbnika gmlny, klorownikaj€dno6tki organizacvlnei ,.

gminy, osoby zar:qdzaiacoj i cztonka organu zarzqdzajec€go gmin;q oeouq pr;;nq o.ii ' 
{\\.osoby wydajqcej decyzj€ admlntslracyjne w Imi6niu wdjtal

PARCZEW dnia 12 KWIETNIA 2019 r
(miejscowoSC)

Uwaga:
1. Osoba skladajqca oswiadczenie obowjezana je6t do zgodnego z prawdA, 6tarannego I

zupelnogo wypolnionia kaidel z rubryk.
2

urodzony(a) 30.08.1975 r w LUBLtNIE

Je26 li.poszczeg6lno rubryki ni6 znajdujq w konkretnym przypadku zastosowania, nateiy

3. Osoba sktadajqca ogwiadczeni6 obowiazana jest okr6dlid przynalsin056 poszczegdlnych
skladnik6w majqtkowych, dochod6w i zobowiazad do maiqtku odrqbnego i majqiku
objgrego ma12€nskq wspotnosciq ma,qlkowq

4. OSwiadczenie majQtkowe dotyczy majatku w kraju i za granicq.
5. O6wiad!zenie majqtkow6 obejmuje 16wnie2wierlyteln;ici pieniq2ne.
6. W cz96ci A oswladczenia zawartg sq informacjo jawne, w izgsci B zas informacje

niejawne dotyczqce adresu zamioszkania skladajqcogo oswiadczenle oraz miejeia
polo:enia nieruchomoaci.

czEsc A

Ja, nizej podpisany(a), ANNA JAOLANTA MAKoWKA KLICZKA
(imio.a r oatuLsko oraz nasvisko rodowe)

URZAD MIEJSKIW PARCZEWIE . SKARBNIK GI\,,IINY PARCZEW

(miejsce zatrldnienia, sianowisko lub funkcja)

po zapoznaniu sie z przepisanri ustawy z dnta 2.1 slerpnia 1997 r o ograniczen u prowadzenia
dzialelnoSc gospodarczej przez osoby petnqce funkcje publczne (Dz. U. Nit06 poz 679, z 1998 r
Nr113,poz 715iNr162 paz 1126_219991Nr49 poz.483,z2OOOr Nr 26, poz. 306 oraz z 2OO2-. Nr 113. poz 984:Nr214.poz l306,orazustawyzdrra8rrarc€t99Or.os;morzqdziegmrlnym
lDz. U z 20A1 t.Nt142,poz 1591 oazz2OO2 t Nt2j poz 22A. Nr62 poz.558, wr itO, poz. SiN,
Nr.153, poz 1271 Nt 214, poz. teo6), zgodnie z ad. 24h tej ustawy oswiadczam Ze posiadam
wchodzqce w sklad mal2anskiei wsp6lnosc malqtkowej lub stanowiqce;6j majqtek odrebny:

-----4



l.

nie dotyczy ...

. ..;k;;i;

Posradam Lrdzialy w spolkach handlowych - nale2y podaC ticzbe i emrtenta udzEl6w:
112 udzralow - BAUER GROUP OLSKA SP Z O O -wsp6no66 majqtkowa
udzialy te stanovriE pakiel wiQkszy ni2 10% udzial6w w spolce: nre stanowiE
Z tego tylulu osiagnqiem(eiam) w roku ubieglyrn dochod w wysokoac: 30 000 00 brutto

Zasoby pienie2ne:
- Srodk pieniezne zgromadzone w walucie potsktei: 256.786,28 ZL

Srodkipieniqzne zgromadzone w walucie obcejt ..... .. nie dotyczy

pap ery warloSc owe

Posiadam akcje w spolkach handlowych , nale2y podaC iczbQ iemitenla akcja:
- nie dotyczy

akcie le stanowrq pak el wiekszy niz 10% akcjiw sp6lce
- nie dotyczy
Z tego tj,,tul! osiagnqlem(elam) w roku ubleglym doch6d w wysokosci: , nie dotyczy

1. Dom o powiezchni: 241 m2, o wartoljci: ..4 90. OO0. OO zl tytul prawny: wlasnoS6 wspdtna2. Mieszkanie o polvierzchni: ---... m'?, owartosc:...--....tiutprawny: ...--..........
3. Gospodarstwo rolne:

rodzajgospodarstwa: gruniy ro ne , powrerzchnia: 2,01 ha
o wartoScii 40.000 00 zl
rodzaj zabudowy: brak
tytul prawny: wlasnoSd odrebna
Z tego tylulu osiqgnElem(9lam) w roku ubieglym przych6d - 2.500,00 zl

4. rnne n eruchomoscir 
dochod w wysokosci: 2 197'00 zl

powierchnia: dzialka - obszar 851 m'?

o warloScir 90 000.00 zt
lytul prawny wlasnoSa wsp6lna

Nabylem(am) (nabyl m6i mal2onek, z wylqczeniem mena pzynale2nego do jego maiqtku
odrebnego) od Skarbu Panstwa innej pahstwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu
terytcralnego, ich zwiqzkow komuna nej osoby prawnei lub zwiazku rnetropolltalnego nast9puiqce
mefie ktore podegalo zbycu w drodze przeiargu, nalezy podaa opis r.ienia idatq nabycia, od
kogo: -nedotyczy



1. Prowadze dzialalnos6 gospodarczq, (naleiy podae formg
prawnq i przedmiol dzielalnosc )r - nie dotyczy

- osobrscje , nie dotyczy

- wspo'n,l z innym' o.oo",.i - ni" ooif".y '

Z tego lylulu osrqgnElem(elam) w ro[u ubreglym przych6d i doch6d w wysoko6cr: - nie dotyczy

1_ -, !?!l?d1"^ dz alalnosciq gospodarczq tub jestem przedslawicietem petnomocnikiem takiej
dz aia nosc, narezy oodda lorrq prawrq i p,zeontol oz a,alnosc ) - nJe dotyczy

o.oJis"i" - 
"iu 

a"tv".v

- wspolnie z innymi osobami - nje dotyczy

Z tego tytulu osiqgnqlem(gtam) w roku ubieglym doch6d w wysokosc: .. _ n e dotyczy

W spolkach handtowych (nazwa, siedziba spolki): - nie dotyczy

iestem czlorkiem:arzqdu (od kiedy) - nie dotyczy

jestem czionk em rady nadzorczej (od ktedy): - n e dotyczy

jeslem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kredy): . - nie dotyczy

Z tego tytulu osiqgnqlom(elam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: . - nle dotyczy

2. W sp6ldzielniach: - nie dolyczy

- jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy): - nie dotyczy

iestem czlonk em rady nadzorczej3 (od kiedy): nie dotyczy

- jeslem czlonkrem komisj rewizyjnej (od k edy): - nie dotyczy

Z lego tylul(i ostqgnQlen(eiam) w roku ubiegtym dochod w wysoko6c: _ nie dotyczy

3. W fundacjach prowadzEcych dzblatnos6 gospodarczq: - nie dotyczy

- Jeslem czlonkrem zarzqdu (od kiedy): - nie dolyczy

- 1".t". ".ro"ri". 
i"Jv 

"ior"i"."t fiJii"ly), . - ;;;"iy;;;

iestem czlonk em kom sji rewizyjnei (od kiedy) - n e dotyczy

Z lego tylulu osiagnqlem(elam) w roku ubieglym doch6d w wysokogci: - nie dotyczy



M .

lnne dochody osiqgane z tytulu zatrudnienia lub inn6j dziaialnosci zarobkowej lub zajeC, z podaniem
kwot uzyskiwanych z ka2dogo lytulu:

1. umowa o prace - 106 266,48 zl brutto ( razem ze skiadkami ZUS)

tx.

Skladniki mrenia ruchomego o warto6ci powy2el 1O.OOO zlotych (w przypadku pojazd6w
mechanicznych nalezy podad rnarkq. modet i rok produkcjD:

1. Samoch6d osobowy PEUGEOT 207 - 2010 r.

2. SamochOd osobowy SUBARU LEGACY - 2012 L

3 [.4otor INDIAN CHIEF VINTAGE - 2015 r

x.
Zobowiazania pieniezne o wartoaci powyzej 1O OOO zlotych, w tym zacrqgnieto kredtty I pozyczkioraz
warunki, na jakich zostaly udz elone (wobec koga, w zwazku z lakim zd;een ie m, w jakej wisokosci)l
- nie dotyczy

czqsc B

Informacja niejawna

(Art,24i. ust. I ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gmimyu.r

(j. Dz.U. 22017 r. poz. \875))

Parczew 12 kwetn a 2019 r
(mleiscowoSc. data) (podpis)

Nie dot/ey dzrarahosci wyt droel w rotnictwe w 2akesie prcdukdi rostinnet i &bzecej, w tormio zakresie
gospodarst\xa rodz.neqo.
Nie dolyc2y r.d nadzoreych spordzietni mieszkaniowych


