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Uwaga:

1. Osoba skladajqca oswiadczenie obowiqzana jest do zgodnego z prawdq, starannego i zupelnego wypelnle·
nia katdeJ z rubryk.
2.

Jeteli poszczeg61ne rubryki nle znajdujq w konkretnym przypadku zastosowanla, nalety wplsac "nle doty·

.w::.

3.

Osoba skbldajqca oswiadczenie obowiqzana jest okreslic przynaletnosc poszczeg61nych skladnik6w majqt·
kowych, dochod6w i zobowiqzan do majqtku odr~bnego i maJqtku obl~tego malZenskct wsp61nosclct ma
Jqtkowq.

4.

Oswiadczenie majqtkowe dotyczy maJqtku w kraju i za granicq.

5.

Oswladczenie maJqtkowe obejmuje r6wniet wierzytelnoscl

6.

W cz~sci A oswiadczenia zawarte sq informacje jawne, w cz~sci B zas informacJe niejawne dotyczqce adre·
su zamleszkania skladajqcego oswiadczenie oraz miejsca polotenia nleruchomoscl.

pieni~tne.

CZ~SCA
Ja. nizej podpisany(a), Katarzyna Jadwiga Niekraszewicz z d. Mikszta,
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) 05.01.1979 w Krosno Odrzaliskie
Gminny Osrodek Pomocy Spolecznej , Brody - Kierownik Gminnego Osrodka Pomocy Spolecznej
(miejsce zatrudnienia. stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu si~ z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 ograniczeniu prowadzenia dziatalnosci go
spodarczej przez osoby petniqce funkcje publiczne (Oz. 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. 0 samorzqdzie gminnym (Oz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806), zgodnie z art. 24h tej ustawy
oswiadczam, ie posiadam wchodzqce w sktad matieliskiej wsp61nosci majqtkoweJ lub stanowiqce m6j majatek
odr~bny:

I.
Zasoby pieni~zne:
- srodki pieni~zne gromadzone w walucie polskiej: 120.000 zt
- srodki pieni~zne gromadzone w walucie obcej: 10.000 euro
-

papiery wartosciowe: nie dotyczy
na kwot~:

II.
1. Oom 0 powierzchni: 75 m 2, 0 wartosci: 150 000 zt tytut prawny: wtasnosc odr~bna
2. Mieszkanie 0 powierzchni: nie dotyczy m 2, 0 wartosci: nie dotyczy tytut prawny: nie dotyczy
3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: rolne , powierzchnia: 8,33 ha fizyczne- wtasnosc odrebna, 3,67ha fizyczne wsp6Mtasnosc
matieliska
o wartosci: 231.991,00 zt- wtasnosc odr~bna , 102.210,00 zt wsp6Mtasnosc matieliska
rodzaj zabudowy: zabudowania gospodarcze
tytut prawny: wtasnosc

odr~bna

Z tego tytutu osiqgnqtem(f;tam) w roku ubiegtym przych6d i doch6d w wysokosci: przych6d i doch6d od
01.01.2020 do 31.12.2020r. 22. 180,OOzt oraz zwrot podatku akcyzowego 1001zt, dopfaty dla rolnik6w 5084,05zt,
dzieriawa 2900zt
4. Inne nieruchomosci:
powierzchnia: lokal niemieszkalny 0 powierzchni 54,86 m2 0 wartosci 270 000 zt wsp6twtasnosc malZenska
udziatu w gruncie195/10000- dziatka nr 565 0 pow. O,3347ha i dziatka 156/160 powierzchni 0,0340ha udziat 3/480
oraz dziatka 0,11 ha
o wartosci: 30,000zt
tytut prawny: wsp6twtasnosc matieriska

III.
Posiadam udziaty w sp6tkach handlowych -

naleiy podac liczbf; i emitenta udziat6w:

nie dotyczy
udziaty te stanowiq pakiet wif;kszy niz 10% udziat6w w sp6tce: nie dotyczy
Z tego tytutu osiqgnqtem(f;tam) w roku ubiegtym doch6d w wysokosci: nie dotyczy

IV.
Posiadam akcje w sp6tkach handlowych -

naleiy podac liczbf; i emitenta akcji:

nie dotyczy
akcje te stanowiq pakiet wif;kszy nit 10% akcji w sp6tce: nie dotyczy
Z tego tytutu osiqgnqtem(f;tam) w roku ubiegtym doch6d w wysokosci: nie dotyczy

V.
Nabytem(am) (nabyt m6j mationek, z wytqczeniem mienia przynaleinego do jego majqtku odrf;bnego) od Skar
bu Panstwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu terytorialnego, ich zwiqzk6w lub od ko
munalnej osoby prawnej nastf;pujqCe mien ie, kt6re podlegato zbyciu w drodze przetargu - naleiy podac opis
mienia i datf; nabycia, od kogo: nie dotyczy

VI.
1. Prowadzf; dziatalnosc gospodarczq2 (naleiy podac formf; prawnq i przedmiot dziatalnosci): osoba fizyczna
ustugi kr6tkotrwatego zakwaterowania
-

osobiscie Tak

-

wsp61nie z innymi osobami nie dotyczy

Z tego tytutu osiqgnqtem(f;tam) w roku ubiegtym przych6d i doch6d w wysokosci: przych6d od 01.01.2020 do
31.12.2020 29.753,27 zt doch6d 14.739,91 zt
2. Zarzqdzam dziatalnosciq gospodarczq lub jestem przedstawicielem, petnomocnikiem takiej dziatalnosci
(nalezy podac formf; prawnq i przedmiot dziatalnosci): nie dotyczy
-

osobiscie nie dotyczy
wsp61nie z innymi osobami nie dotyczy

Z tego tytutu osiqgnqtem(f;tam) w roku ubiegtym doch6d w wysokosci: nie dotyczy

VII.
1. W sp6tkach handlowych (nazwa, siedziba sp6tki): nie dotyczy
- jestem cztonkiem zarzqdu (od kiedy): nie dotyczy
- jestem cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy
- jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy

Z tego tytu1u

osiqgnqtem(~1am)

w roku ubieg1ym doch6d w wysokoSci: nie dotyczy

2. W sp~dzielniach:
nie dotyczy
- jestem cztonkiem zarzqdu (od kiedy): nie dotyczy
- jestem cztonkiem rady nadzorczep (od kiedy): nie dotyczy
- jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy
Z tego tytutu osiqgnqtem(~tam) w roku ubieg1ym doch6d w wysokosci: nie dotyczy

3. W fundacjach prowadzqcych dziatalnoM gospodarczq:
nie dotyczy
- jestem cztonkiem zarzqdu (od kiedy): nie dotyczy
- jestem cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy
- jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy
Z tego tytutu

osiqgnqtem(~tam)

w roku ubieg1ym doch6d w wysokosci: nie dotyczy

VIII.
Inne dochody osiqgane z tytutu zatrudnienia lub innej dziatalnosci zarobkowej lub zaj~c, z podaniem kwot
uzyskiwanych z kazdego tytutu: doch6d ze stosunku pracy 01.01.2020 do 31.12.2020 og6tem 68.999,22z1,
Zakladowy Fundusz $wiadczeri Socjalnych 1080,OOzt , swiadczenie wychowawcze 8.080,70zl Dobry Start 600zt,
Ryczatl samochodowy 389,76zt ,Zwrot podatku pit za 2019 rok 6. 168.48zl

IX.
Sktadniki mienia ruchomego 0 wartosci powyzej 10 000 ztotych (w przypadku pojazd6w mechanicznych nalezy
podac mark~. model i rok produkcji): Samoch6d osobowy Opel Astra rok produkcji 2016 wsp6m'tasnoM ma1i:eriska
. Samoch6d osobowy Peugeot 3008 rok produkcji 2015, wsp6twiasnoM ma1i:eriska

X.
Zobowiqzania pieni~zne 0 wartosci powyzej 10 000 zlotych, w tym zaciqgni~te kredyty i pozyczki oraz warunki,
na jakich zosta1y udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokoSci): Pozyczka na zakup
lokalu niemieszkalnego. Zobowiqzanie wobec banku PKO Bank Polski Oddzial Gubin w wysokosci 101 956,10zt
Na dzieri 31.12.2020 r zadluzenie wobec banku wynosi 39.536,83 zt

CZE;SC B

•

Powytsze oswiadczenie skfadam swiadomy(a), it na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie nie
prawdy rub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wornosci.

Brody 14.04.2021r.
(miejscowosc, data)

..J~\0.J.~~M.i.~.
(podpis)

NievAasciwe skreslic.
Nie dotyczy dzialalnosci wytw6rczej w rolnictwie w zakresie produkcji roslinnej i zwierzlilcej. w formie i zakresie gospodar
stwa rodzinnego.
;; Nie dotyczy rad nadzorczych sp6tdzielni mieszkaniowych.
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