
J ózefów, dnia 1 4.05. 2020r.
(miejscowośó)

Uwaga:

l.Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i
zupełnego wypelnienia każdej z rubryk. ł

Z.Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowaniao
na|eĘ wpisać "nie dotyczy".

"p 3.osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność
poszczególnych składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku
odrębnego i majątku objętego małzeńską wspólnością majątkową.
4.Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju iza granicą.
S.Oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelności pieniężne.

6.W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje
niejawne doĘczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraiz miejsca
położenia nieruchomości.

CZĘŚC A
Ja,niżejpodpisany(a), EwaKwidzińska nazwiskorodowe Magdziarz

(imiona i nazwisko oraznazwisko rodowe)

urodzony(a) 27.11.1961, r. w Józefowie
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Józefowie - Kierownik

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)
po zwoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia
działalności gospodarczej ptzez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz.
1393) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gmirurym (Dz. U. z 2017 r. poz.
1875), zgodnte z art. 24h tej ustawy oświadczam, ze posiadam wchodzące w skład
małZeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

L
Zasoby pieniężne:

- środki pienięzne zgromadzone w walucie polskiej: 14.900,00 zł-majątek odrębny

- środki pienięzne zgromadzone w walucie obcej: nie dotycrry ,....,..,...
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- papiery wartościowe: nie doĘczy

na kwotę:
II.

1, Dom o powierzchni: 85 m2, o wartości: ok. 150.000 złĘĄńprawny: majątek odrębny
2.Mieszkanie o powierzchni: nie doĘczym2, o wartości: ............,.tlrtuł pramy......
3. Gospodarstwo rolne:

tl,tuł prawny: ...........,.
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychodi dochód w wysokości:

4. Inne nieruchomości:
powierzchnia: działka zabudowana 4,17 arów

o wartości: 14.000 zł

tytuł prawny: własność

ilI.
Posiadam udziałY w sPÓłkach handlowych - należy podać liczbęi emitenta udziałow: ..........
10 udziałów sPÓłki - Zielony Kapitał Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

udziały te stanowią pakiet większy niż l}yo udziałów w spółce: nie

ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
nie osiągnęłam dochodu............. .........-.....
IV.
posiadam akcje w spółkach handlowych-należy podać liczbęi emitenta akcji:
nie dotyczy

akcje te stanowią pakiet większy niż l)Yoakcji w spółce:

Z tego tltułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym doclród w wysokości : .. . .. .. . . ... .

V.
NabYłem(am) (nabYł moj małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku
odrębnego) od Skarbu Państwa, innej pństwowej osoby prawnej, jednostek samorządu
terYtorialnego, ich związkow, komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnego
nastęPujące mienie, które podle gało zbyciu w drodze przetargu _ należy podać opis mienia i

(fr-

datę nabycia, od kogo: nie dotyczy



vI.
1. Prowadzę dzińalność gospodarczf (należy podać formę prawną i przedmiot działalności):
nie dotyczy
osobiście

- wspólnie zinrrymi osobami

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: .................

2. Zarządzan działalnością gospodarczą lub jbstem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej
działalności (należy podaó formę prawną i przedmiot działalności): nie dotyczy
osobiście

"9

- wspólnie z inn}łrni osobami
Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

VII.
1. W spółkach handlolvych (nazwa, siedziba spółki): Zie|ony Kapitał Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, siedziba - Kraków

- jestem członkiem zarządu (od kiedy): nie jestem

-jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): niejestem

Ztego tl,tułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie osiągnęłam
dochodu....

2. W spółdzielniach:nie dotycry

-jestem członkiem zarządu (od kiedy):

- jestem członkiem rudy nadzorczej3 (od kiedy):

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Ztego tltułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłyrn dochód w wysokości:

U,r-

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie jestem



3, w fundacjach prowadzącychdziałalność gospodarczą: nie doĘczy

-jestem członkiem zarządu (od kiedy):

-jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):

vilI.
Inne dochodY osiągane z tytńu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z
podaniem kwot uzyskiwanych zkażdego tytułu:
dochody z Ęt. zatrudnienia - 73.149,45 zł -majątek odrębny

i"
Składniki mienia ruchomego o wartości powyzej 10 000 złotych (w przypadku pojazdów
mechanicznychnależy podaó markę, model i rok prodŃcji): nie doĘczy

x.
Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej
pożyczki oraz warunki, na jakich zostńy
zdarueniem, wjakiej wysokości): nie dotycry

10 000 złotych, w tym
udzielone (wobec kogo,

zaciągnięte kredyry i
w zlw.tęku z jakim

W.'




