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OSWIADCZENIE MAJ,(\TKOWE

czlonka laFZ'lllu powiatu, sekretarza powiatu, skarlmika pewiaw, kierownika jednostki
organizacyjnej powiatu, osoby laFZ'llllaj'lGej iGzlonka OFgaAUzaFZ'llllaj'lGe!le pewiatew'l

9sob,! prawn,! oral eseby w'lda~cej deGyzje administraGyjne w imieniu-stafOSt.y4

Oobrodzieri, dnia 27.04.2018 r.

Uwaga:

1. Osoba sk'adajl\ca oswiadczenie obowil\zana jest do zgodnego z prawdl\, starannego
i zupelnego wype'nienia kazdej z rubryk.

2. Jezeli poszczeg61ne rubryki nie znajdujl\ w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy
wpisac "nie dotyczy".

3. Osoba sk'adajl\ca oswiadczenie obowil\zana jest okreslic przynaleznosc poszczeg61nych
sk'adnik6w majcttkowych, dochod6w i zobowictzan do majcttku odr~bnego i majettku obj~tego
ma'zenskct wsp61noscietmajCltkowCl.

4. Oswiadczenie majcttkowe dotyczy majCltkuw kraju i za granicct.

5. Oswiadczenie majettkoweobejmuje rowniez wierzytelnosci pieni~zne.

6. W cz~sci A oswiadczenia zawarte Setinformacje jawne, w cz~sci B zas informacje niejawne
dotyczllce adresu zamieszkania skladaj14cego oswiadczenie oraz miejsca potozenia
nieruchomosci.

CZE;5C A

Ja, niiej podpisany(a),

urodzony(a)

Joanna Barbara Kaczorowska zd. Chawetka
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

28 pazdziemika 1969 roku w Dobrodzieniu

Zesp61 Plac6wek Edukacyjnych
w Dobrodzieniu

dyreklor
(mtejsce zalrudnienia, slanowisko tub funkcja)

po zapoznaniu si~ z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 ograniczeniu prowadzenia dzialalnosci gospodarczej
przez osoby pelni'lce funkcje publiczne (Oz. U. z 2017 r. poz. 1393) oraz ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 0 samorz'ldzie
powiatowym (Oz. U. z 2017 r. poz. 1868), zgodnie z art. 25c tej ustawy oswiadczam, i:e posiadam wchodzClce w sklad
malieriskiej wsp61nosci mai'ltkowej lub stanowiClce m6j majCltekodr~bny:

J.

Zasoby pienil(ine:

- srodki pieniltine zgromadzone w walucie polskiej:

- Srodki pienil(ine zgromadzone w walucie obcej:

- papiery wartosciowe:

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

na kwotlt: .



11.

1. Dom 0 powierzchni: 120 m2, 0 wartosci:

tytul prawny: malZenska wsp6lnosc majlltkowa

420 ODD,00 zl

2. Mieszkanie 0 powierzchni: 69 m2,

tytul prawny: malZenska wsp61nosc majlltkowa

o wartosci: 60000,00 zl

3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: nie dotyczy , powierzchnia: .

o wartoSci: .

rodzaj za budowy: .

tytul prawny: .

Z tego tytulu osiElgnlllem(~m) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokosci: .

4. Inne nieruchomosci:

powierzchnia: nie dotyczy

o wartosci: .

tytul prawny: .

Ill.

Posiadam udzialy w sp6lkach handlowych - naleiy podac Iicz~ i emitenta udzial6w: nie dotyczy

udzialy te stanowill pakiet wi~kszy nii: 10% udzial6w w sp6lce: .

Z tego Iytulu osillgnlllem(~am) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: .

IV.

Posiadam akcje w sp6lkach handlowych - naleiy podac Iiczbl( i emitenta akcji: nie dotyczy

akcje te stanowiEl pakiet wi~kszy nii: 10% akcji w sp6«:e: .

Z tego Iytulu osillgnlllem(~am) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: .

v.
Nabylem(am) (nabyl m6j malZonek, z wylClczeniem mienia przynalei:nego do jego majlllku odrl(bnego) od Skarbu

Panstwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorzlldu lerytorialnego, ich zwillzk6w lub od komunalnej

osoby prawnej nast~pujllce mienie, kl6re podlegalo zbyciu w drodze przetargu - naleiy podac opis

mienia i dal~ nabycia, od kogo: nie dotyczy



VI.

1. Prowadz~ dzialalnosc gospodarcZq' (nalezy podac formE:prawnq i przedmiot dzialalnosci): nie dotyczy

osobiscie .

- wsp61nie z innymi osobami .

Z lego Iyluru osiqgnqlem(~am) w roku ubiegjym przych6d i doch6d w wysokosci: .

2. Zarzqdzam dzialalnosciq gospodarczq lub jeslem przedstawicielem, pelnomocnikiem takiej dzialalnosci (nalezy

podac form~ prawnq i przedmiot dzialalnosci): nie dolyczy

osobiscie .

wsp61nie z innymi osobami .

Z tego lyturu osiqgnqlem(~am) w roku ubiegjym doch6d w wysokosci: .

VII.

1. W sp6lkach handlowych (nazwa, siedziba sp6lki): nie dotyczy

- jeslem czlonkiem zarzqdu (od kiedy): .

- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): .

- jeslem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): .

Z tego tyturu osiqgnqlem(~am) w roku ubiegjym doch6d w wysokosci: .

2. W sp6ldzielniach: nie dOlyczy

- jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy): .

- jeslem czlonkiem rady nadzorczej3 (od kiedy): .

- jeslem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): .

Z lego tyturu osiqgnqlem(~am) w roku ubiegjym doch6d w wysokosci: .

3.~f"Od.'J.cl' pmw"",.",h d,i.~IOO~9~~d"". . "'e dot,~, ~



- jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy): .

- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): .

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): .

Z tego tytutu osiqgnqlem(~m) w roku ubiegtym doch6d w WYSOk05Ci: .

VIII.

Inne dochOOy osiqgane z tytutu zatrudnienia lub innej dzialalno5ci zarobkowej lub zaj~c, z podaniem kwot

uzyskiwanych z kaidego tytutu:

91 221,54 zl- doch6d z tytulu zatrudnienia

1 185,66 zl- doch6d z tytulu Swiadczen socjalnych

2400,00 zl- doch6d z tyIulu wynajmu mieszkania

IX.

Skladniki mienia ruchomego 0 wartosci powyiej 10 000 zlotych (w przypadku pojazd6w mechanicznych nalezy

pOOac mark~, model i rok produkcji):

Renault Megane- rok prOOukcji 2010

X.

Zobowiqzania pieni~zne 0 wartosci powyiej 10 000 zlotych, w tym zacillgni~te kredyty i pozyczki oraz warunki,

na jakich zostaty udzielone (wobec kogo, w zwillzku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokosci):

kredyt hipoteczny z 2007 L- PKO BP. w kwocie 114 759,50 CHF

pozostaje do splaty- 46 126,49 CHF



CZl;SC B

Powyi:sze oswiadczenie skladarn swiadorny(a), ii: na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie

nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnosci.

DObrodzier'l, 27.04.2018 r.
(miejscowosc, data)

1 Niewla~ciwe skreslic.
, Nie dotyczy dzialalnosci wytw6rczej w rolniclwie w zakresie produkcji roslinnej I zwierz~cej, w formie i zakresie gospodarstwa
rodzinnego.
3 Nle dotyczy rad nadzorczych sp6ldzielnl mieszkaniowych.




