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(miejscowość)

Uwaga:
1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego
wypełnienia każdej z rubryk
2. Jeże|i poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, naleĘ wpisać "nie
doĘczy".
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 doĘczy majątku w kraju iza granicą.
5. Oświadczenie majątkowe obejmuj e również wierzytelności pieniężne.
6. V/--lęści A oświadczenil zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące
adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.

CZĘSC A
Ja, nizej podpisany(a) Ewa Kwidzińska MagrJziarz

(imiclna i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) 27 .I1.19 61 .w Józefow-ie

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Józefowie- Kierownik

Data
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Data ...

(miej sce zatrudnienia. stanorvisko lub funkcja)
po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia I991r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez
osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz. 679, z 1998 r. Nr 113, poz. 7i5 i Nr 162. poz. 7126. z 1999 r. Nr 49,
poz.483.z2000 r.Nr26,poz.306orazz2002r.Nr113,poz.9Bl iNr214,poz. 1806)orazustawyzdnia8marcal990r.
o sal ządzie gminnym (Dz. U. z2001r. Nr l42,poz.1591 oraz z2002 r. Nr 23. poz.220. Nr 62. poz. 558, Nr 113, poz. 984,

Nr 153, poz. 127l i Nr 214, poz. 1806), zgodnie z art.24h tej ustar.vy oświadczam, ze posiadam r,vchodzące w skład
małżeńskiej wspólności majątkowej lr"lb stanowiace mój rnajątek odrębny:

I.
Zasoby pienięzne:

- środki pienięzne zgromadzone w walucie polskiej:nie doĘczy

- środki pienięzne zgromadzone w walucie obcej: nie doĘczy

- papiery wartościowe: nie d,oĘczy



l i.
1. Dom o por,vierzchni: 85 m]], o \\.afiości: ok.100.000 zł Ę,tuł prar,vny: *.łasrrość

2. N,lieszkanie o powierzclrni:nie do§cz;l m2. o łvartości: .,.................,..,....tłluł praw,ny:

3. Gospodarstw-o rolne:

rodzaj gospodarstwa: nie dotyczy, poi,vierzchnia: .............
o wartości:
rodzaj zabudowy:

Ztego tytułrr osiągnałem(ęłam) lv roku ubiegłym przychód i dochód w,wysokości: .............
4. Inne nieruchomości:

powierzchnja: działka zabuclołvana,1,17 arów

o -uvartości:ok. 12.000 zł

tfiuł prawnv: w"łasność

III.
posiadam udziały w spółkach handlowrych - naieą- podać liczbę i emitenta udziałow:

10 udziałów spółkj - Zielon_v Kapitał Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

rrdział_v te stanor.vią pakiet w.iększv ntż I\Yo udziałów w.spółce: nie

Z tego tl'tułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochod w ąvsokości: nie osiągnęłam dochodu

IV.
Posiadam akcje w społkach handlowych - nalezy podać liczbę i emitenta akcji:nie doĘczy

akcje te stanowią pakiet większ,v ruż l)Yo akcji w spółce:

Z tego Ętułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochod rv lłysokości: .............

V.
Nabyłem(am) (nabył moj małzonek. z r.ł_ryłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego) od Skarbu
Państw-a, irrnej państr,vor,vej osoby praw-nej, jednostek samorządu terłlorialnego, ich związkóu. lub od komunalnej
osoby prawnej następujące mienie, które podlegało zbyciu lł, drodze przetargu - nalezy poclać opis mienia i ciatę
nabycia, od kogo: nie doĘcry-



VL

1. Prowadzę działalność gospodarczą2 (nalezy podać lormę prawną i przeclmiot działalności): nie dotvczy

- wspólnie z innymi osobami

Z tego tl,tułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym prz;rchód i dochód w wysokości: .............

2. Zarzadzam działalnościi1 gospodarczą lrrb jestem przedstaw,icielem pełnomocnikiem takiej działalności
(nalezy podać fbrmę prawną i przedmiot działalności): nie doĘczy

- wspólnie z irrnymi osobami

Z tego tltułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegł,vm dochód w wysokości:

VlI.
l. W społkach handlo\\ry,ch (nazw-a. siedziba spółki): Zie|ony Kapitał Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

siedziba - kraków
-jestem członkiem zarządu (od kiedy): nie jestem

- jestem członkiem rudy nadzorczej (od kiedy): nie jestem

- jesi , członkiem komisji rewiz,vjnej (od kiedy): nie jestem

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości: nie doĘczry

2. W spółdzielniach:nie dotyczy



L tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w +oku ubiegłym dochod w wysokości: .............

3. W iindacj ;Lch prorł,ac'lzącyc,h działainość gospodarczą: nie doĘczy

Z tego §tułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubieg\,m dochod w r,r,ysokości:

VIII.
Inne dochody osiagane z tylułu ziitrudnienia lrrb innej działalności zarobkor,vej iub zajęć. z podaniem k t

uzyskiłvanych z kazdego tl.tułu: dochody z tyt. zatrudnienia - 69313,13 zł

Ix.
Składniki mienia ruchomego o wartości powyzej 10.000 złotych (w przypadku pojazdow mechanicznych nalezy

podać markę, model i rok produkcji): nie doĘvczy.....

x.
Zobowlązania pienięzne o wańości powyzej 10,000 złotych, u, t_ym zaciągnięte kredyry t pożyczki olaz walunki, na

jakich został.v udzielone (wobec kogo, łv złviązku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości): nie doĘczy"




