Choszczno, dnia 17.04.2018 r.

(miejscowosc)

OSWIADCZENIE MAJ^TKOWE
wej-tn, zast^pcy wejterseliFfrtar-za-gflMflyrsteH'bniku gmmy, lderownil<a jednostlu organizacyjnej gminy,
esoby zarzqdzajqc&j4-Gdonlta-or-gatUi-.za<%^dza^cego-gBU»n^-osebi| prawn^ eFaz-esefey nydajqccj decyzje
administr-a^yjne w imieniu wej4a-

Uwaga:
1. Osoba sldadajqca oSwiadczenie obowiqzana jest do zgodnego z prawdq, starannego i zupelnego

wypelnienia kaMej z rubryk
2. Jezeli poszczegolne rubrylu nic znajdujq w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy wpisac "nie
dotsczy".

3. Osoba skladajqca oswiadczenie obowiqzana jest olu-eslic przynaleznosc poszczegolnych sldadnikow

majqtkowych, dochodow i zobowiqzan do majqtku odr^bnego i majqtku obj^tego malzenskq wspolnosciq
maj^tkowq.
4. Oswiadczenie majqtkowe dotyczy majqtku w kraju i za granicq.
5. Oswiadczenie majqtkowe obejmuje rowniez wierzytelnosci pieni^zne.
6. W cz^sci A oswiadczenia zawarte sq informacje jawne, w cz^sci B za§ informacje niejawne dotyczqce
adresu zamieszkania sldadajqcego oswiadczenie oraz miejsca polozenia nieruchomosci.

CZ^SC A
Ja, nizej podpisany(a), .JOANNA CZECHOWICZ z d. Szymczak,
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)
urodzony(a) 22 .11.1971 r. w Choszcznie
Srodowiskowy Dom Samopomocy w Choszcznie ul. Drawienska 52 stanowisko: Kierownik

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)
po zapoznaniu si? z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ograniczeniu prowadzenia dziatalnosci

gospodarczej przez osoby pelniqce funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz. 679, z 1998 r. Nr 113, poz. 715 i Nr
162, poz. 1126,z 1999 r. Nr 49,poz. 483, z 2000 r. Nr 26, poz, 306 oraz z 2002 r. Nr 113, poz.984 i Nr 214, poz.
1806) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz z
2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,poz. 558, Nr 113,poz, 984, Nr153, poz. 1271 i Nr 214, poz, 1806), zgodnie z

art. 24h tej ustawy o^wiadczam, ze posiadam wchodzqce w sktad matzenskiej wspolno^ci majqtkowej lub
stanowi^ce m6j majqtek odr^bny:
I. Zasoby pieni^zne:

- srodki pieni^zne zgromadzone w walucie polskiej: 520.000,00 zl.

- srodki pieni?zne zgromadzone w walucie obcej:. 0

- papiery wartosciowe:. 0

nakwot?;,.,......,.,,...,...,,,.......,.....,...,,.......,,.......,..,....,......,............,,,,,............

II.
1. Dom o powierzchni: 88 m2,owartosci; 300.000,00 zt. .tytul prawny: wlasnosc
2.Mieszkanie o powierzchni .nic dotyczy . m2, o warto^ci: .nie dotyczy tytul prawny: nie dotyczy
3. Gospodarstwo rolne: rodzaj gospodarstwa; nie dotyczy ., powierzchnia: nic dotyczy
o wartosci:.....................................rodzaj zabudowy:

tytut prawny:
Z tego tytutu osiqgnqlem (?lam) w roku ubiegtym przychod i doch6d w wysoko^ci: nic dotyczy
4. Inne nieruchomo^ci: 3 mieszkania
powierzchnia: 30,15 m2, 30,20 m2, 33,74 m2

owartosci: 143,200,13 zl. 141.940,00 zl. 173.700,26 zl.
tytui prawny: wlasnosc
III.

Posiadam udziaty w spolkach handlowych - nalezy podac liczb? i emitenta udziatow: nie dotyczy

udzialy te stanowi^ pakiet wi^kszy niz 10% udzialow w spoice:.

Z tego tytulu osiqgn^lem^am) w roku ubieglym dochod w wysokosci: , nie dotyczy

IV,

Posiadam akcje w spotkach handlowych - nalezy podac liczb? i emitenta akcji: nie dotyczy

akcje te stanowiq pakiet wi^kszy niz 10% akcji w spotce:

Z tego tytulu osiqgnqtem(?lam) w roku ubiegfym dochod w wysoko^ci; nic dotyczy
V.

Nabylem(am) (nabyi moj malzonek, z wytqczeniem mienia przynaleznego do j ego majqtku odr^bnego) od Skarbu
Panstwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu terytorialnego, ich zwiqzkow lub od komunalnej
osoby prawnej nast^pujqce mienie, ktore podlegato zbyciu w drodze przetargu - nalezy podac apis mienia i dat?
nabycia, od kogo: nie dotyczy

VI.

1. Prowadz^ dzialalno^c gospodarczq (nalezy poda6 form? prawnq i przedmiot dziatalnosci): nie dotyczy

- osobiscie
- wspolnie z innymi osobami

Z tego tytutu osiqgnqtem^am) w roku ubieglym przychod i doch6d w wysokosci: nic dotyczy
2. Zarzqdzam dziatalno^ci^ gospodarcz^ lubjestem przedstawicielem pelnomocnikiem takiej
dzialalno^ci (nalezy podac form? prawn^ i przedmiot dziatalnosci): nic dotyczy
-osobiscie.............................................................................................................................................

- wspolnie z innymi osobami

Z tego tytuiu osi^gn^lem(?}am) w roku ubieglym dochod w wysokosci: .nie dotyczy

VII.

1. W spolkach handlowych (nazwa, siedziba spolki): nie dotyczy

-jestem cztonkiem zarzqdu (od kiedy):

-jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

-jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytulu osi^gn^em ($lam) w roku ubieglym dochod w wysokosci:
2, W spoldzielniach: nie dotyczy

-jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy):

-jestem cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

-jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytutu osi^gnq}em(?lam) w roku ubiegfym dochod w wysokosci:
3, W fundacjach prowadz^cych dziatalnos6 gospodarczq: nic dotyczy

-jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy): ..

-jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

-jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytulu osiqgnqlem(^am) w roku ubiegtym dochod w wysokosci: nic dotyczy

VIII.
Inne dochody osiqgane z tytulu zatrudnienia lub innej dziatalnosci zarobkowej lub zaj?c, z podaniem kwot
uzyskiwanych z kazdego tytutu:
- wynagrodzenie z tytulu zatrudnienia w Srodowiskowym Domu Samopomocy w Choszcznie 85.136,20 zl.
- wynajem lokalu mieszluilnego 4.500,00 zl.

IX.

Skladniki mienia ruchomego o warto^ci powyzej 10.000 zlotych (w przypadku pojazdow mechanicznych nalezy
podac mark?, model i rok produkcji): Volvo V 50- 2008 r., Mercedes C220-2007 r., Nissan Juke - 2011r.

X.

Zobowiqzania pieni?zne o wartosci powyzej 10.000 ztotych, w tym zaciqgni^te ta-edyty i po^yczki oraz warunki,
najakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwi^zku zjakim zdarzeniem, wjakiej wysokosci):
kredyt hipoteczny o wartosci 64.823 CHF na zakup i remont domu, termin splaty 2045 r. Bank IVIillenium Szczecin.

kredyt hipoteczny o wartosci 98.268,00 zl. na zakup mieszlmli, termin sptaty 2027 r. Zachodniopomorslu
Bank Spoldzielczy w Choszcznie.

Powyzsze oswiadczenie skladam ^wiadomy(a), iz; na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie
nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolno^ci,

Choszczno, dnia 17,04.2018 r, /... ^ ^ ^. ^ U^2^€^H ^
'^L-^ ' -T- '

(miejscowo^c, data) C^- — ' (podpis)

' Niewtasciwe skreslic,

2 Nie dotyczy dziatalno^ci wytworczej w rolnictwie w zakresie produkcji roslinnej i zwierz^cej,
w formie i zakresie gospodarstwa rodzinnego,

- Nie dotyczy rad nadzorczych spoMzielni mieszkaniowych.

