
OSWIADCZENIE IVAJATKOWE
w6jta, zastqpcy w6jta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, klerownika jodnostki organizacyjnej

gminy, osoby zarzqdzajqcej i czlonka organu zarzqdzajqcego gminnl oeotq prawnq oraz
osoby wydrlqcoj d€cyrje admlnistracyjne w imieniu w6jta' ul

Uwaga:
1. Osoba skladajqca ogwiadczenio obowiqzana Jest do zgodnego z prawdq, 6tarannego i

zupelnego wypelnienia kaidej z rubryk.
2. Jeieli poszcz6g6lne rubryki nie znajdujq w konkretnym przypedku zastosowania, naleiy

\!p isr6 "n ie dotyczv"
3. Osoba skladajqca oSwiadczeni6 obowiqzana jost okre6li6 przynale:noSd poazczeg6lnych

skladnikow majqtkowych, dochod6w izobowiqza6 do majqtku odrebnogo imaiqtku
objQtcgo matio66kq wspolnosciq majqtkowq.

4. Oswiadczefie majqtkowe dotyczy majqlku w kraiu iza granicq.
5. OSwiadczenie majEtkowo obejmuje rownieiwieeytelno6ci pieni?2ne.
6. W czqsci A o6wiadczenia zawarte sq informacje jawne, w cz?6ci B za6 informacje

nieiawne dolyczqce adresu zamieszkania skladajAcogo o6wiadczenio oraz mi€j6ca
poloi€ ianieruchomo5ci.

CZESC A

Ja, ni2ej podpisany(a), ANNA JAOLANTA MAKOWKA KLICZKA
( nxona nau$iskocra2 nazwisko rod0we)

urodzony(a) 30.08 1975 r w LUBLINIE

URZAD T IEJSKI W PARCZEW1E . SKARBNIK GI\,IINY PARCZEW

im ersce zavudnienia, stanowisko lub Iunkcja)

po zapoznaniu se z pzepisami uslawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia

dz ala lno lci gospoda rczej plzez osoby pelniqce funkcje pub iczne (Dz U Nr 106, p02.679,21998 r

Nr113 pcz 715 NrT62 poz. 1126,21999r.Nr49.poz.483,z2000r.Nt26,poz3AGotazz2002
r. Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz. TSOO) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorzqdzie gmrnnym

(Dz U z 2001 r Nr 142, poz 1591 otaz z2OO2 t Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz 984,

Nr 153. pcz 1271 i Nt 214, pcz 1806), zgodnie z ai Z4h le) uslawy oswiadczam, 2e posadam

wchoCzqce rv sklao rnalzeiskiej !.rspolro6cr majqlkowej lub stanowiace moi majqtek odr?bny:

PARCZEW dnia 31 marca 2019 r.
(mietscowoS6)



Zasoby pienie2ne:
- Srodk pLen e:ne zgromadzone w walucie potskiej 2g6.913,50 ZL

pap ery warlo6ciowe

I

1 Dom o powierzchni: 241 m'z. o warlosci: 490 OOO OO zl lytut prawny: wiasnosd wsDolna2 M eszka,lre o porr' eft chr -.- m. owarlosc, _-.'tyLfpr"iuny...--...--..
3 Gospodarstwo aolne:

rodzaj gospodarstwa: grunly rolne. powerzchnia: 2.01 ha
o wartosc: 4C 000,00 zt
rodzajzabudowy: brak
tytr,.l prawny: wlasnoSd odrebna
Z tego tytuiu osiqgnqtem(elam) w roku ubiegtym: przych6d _ O,O0 21

4 rnne nieruchomoscir doch6d w wysokosci: o,oo zi

po,,yrelzchn a: dzialka - obszar 851 m,
o warlosc r 90 000 00 zl
lylul prawny wlasnoSC Wspolna

It.

P9:iadaT Ldz€, rr spolkach rand owyc'1 - natezy pooac tczbe i emitenta Ldzial6w
112 -dzalaN EAJEq GROUP O-SKA Sp Z O O _wspotroic najqtkowa
udz a,y le stanowta pakiet wiekszy ntZ 1O% udziat6w w spoice: nie s6;owiq
Z tegc tytr,l'r cstqgnalem(elam) w roku ubegtym doch6d w wysokoscir O,Ooirulto

PosEdam akcje w spolkach l-andlowych . nalezy poclat ticzbe I em,lenta akc,i
- nie dotyczy

akcje le slarowa oak,etvt.ekszv 1tz .O% akcj w :po,ce

Z tego lylukr oslqgnalem(elam) w roku ub egtym doch6d w wysokosci - nie dolyczy

Nabylem(am) (nabyl moj matzonek z wytEczenlem mrenra pzynaleznego do jego majqtku
:9,:9f:9", "d. 

Sharbu paisrv.,a ,nnej pa,ist^/owet osooy 
'pri,nne1, 

,;dl;ei- sarozqdu
ch, zwiaz\6w aon -natneJ osoby p,awnet tLb zwrqz<u meiropohtatnego nasteo-lEce_ rerre k'ore pudtega'o zblc,J d.ooze orzeralqu . raezy pooaa op,s menra , da-te naby;,a od

kogo: - | e dolyczy

t.

Srodki preniezne zgromadzone w walucre obcel n e dotyczy



- wspolnie z innymiosobami - nie dotyczy

Z iego lluu os qgnalem(elam) w roku ubieglym przych6d i dochod w wysokoijci: - nie dotyczy2. Zaiedzatn dzialalno6ciE gospodarcze lub lestem przedstawicielem pelnomocnikiem
dzralalnosci (nale:y podac fornre prawnq I przedmiol dzialalnosci): - n € dotyczy

\,

1. Prowadze cizialalnosc gospodarczq'? (nalezy podac formp
prawna I przedmiot dzialalnosci) - ni6 dolyczy

- osob Scie - nie dotyczy

' osobiscre -nedotyczy

- wspo nie z innynri osobam - nie dotyczy

z tego iyriiJ osi.9nq,en1q;r, ,1o., ,uiugty," jo"t* * *yro"o.", - rie dotyczj

v
W spdlkach handlowych (nazwa sedzlba spolk )t - nie dotyczy

jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy): - nie dctyczy
';'';; 

;,.;;; ";,";;;,j,o.",". oo ,.,uoy, - i" ooiy.,7

iesten czlonk eirr komisj rew zyjnej (od kredy): , nre dotyczy

Z tego tylulu osiqgnalem(Q1am) w rokri ubieglym doch6d w wysokosci: - nie dotyczy

2. W spoldziel.iach: - nie dolyczy

- jestenr czlonkiem zarzqdu (od kiedy): nie dotyczy

jestem czlonkiem rady nadzorczejs (od kiedy): - nie dotyczy

' jeslem czlonkiem komisii rewizyjnej (od kiedy): - nle dotyczy

Z tego tytulu os qgnalem(elam) w roku ubiegtym doch6d w wysokosci - nie dotyczy

3 W fundacjach prowadzqcych dz alalno6c gospodarczqr - nie dotyczy

- ieslem czlonk ern zarzqdu (od kiedy): - nie dotyczy

- .esler. cz,ork em :rov '," o."i.rui ioo r "oy, 
- 
"i" 

oory"ry

lestem czlonkiem kom sji relvizyinej (od kiedy): , nie dolyczy

lakie



vlir

lnne dochody os qgane z lytulu zatrudnienla lub innej dzialalno6ci zarobkowei lub zajgc, z podan em
kwot uzyskwanych z ka2dego tytulu:

1 umowa o prace - 33 493 21 zl brutto ( razem ze skladkamjZUS)

]X

Skladniki m enia ruchomego o wartosci powyzej 10 000 ztotych (w przypadku pojazd6w
mechanicznych naLezy podaa marke, model i rok produkcli):

1. Samochdd osobowy PEUGEOT 207 - 2010 r

2 Sanrochod osobowy SI.IBARU LEGACY - 2012 r

3 Molor INDIAN CHIEF VINTAGE - 2015 r.

x.
Zobow azan a p enLqzne o wartoscl powy2el 10.000 zlotych wtym zaciqgniete kredyty ipozyczkioraz
warunki na jak ch zostaly udzieione lwobec kogo w zwiEzku zjaklm zdarzenem w jakiej wrysokoaci)
- n e dolyczv

CZESC B

Informacja niejawna

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

(tj. Dz.U. 22017 r. poz. 1875))

Parczow 31 marc6 2019 r
(miejscowoSc, data) (podprs)

NE dolyczy dziala nosci wyt{6rc2ej w ro nictwie w 4lre$e produkcj roslnnet ieierzecej, w formie izekr66l€
gospodarstwa.odzinnego
Nie dolyczy rad nadzo.c2ych spordzielnlm eszkaniowych


