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OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE
wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy. skarbnika gminy. kierownika jednostki

osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną os
oraz osoby wydającej decyzje administracyjnew imieniu wójta1

rganizacyjnejgminy,"" Pa.!FJam

Bolesławiec _,dnh 31.08. 2022 In
«mąummńó

Uwaga:
1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego

wypełnienia każdej z rubryk.
2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdująw konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać „@
dogg".

3. Osoba składająca oświadczenie obowiązanajest określić przynależność poszczególnych składników
majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską
wspólnością majątkową.

4. Oświadczeniemajątkowe dotyczymajątku w kraju iza granicą.
5. Oświadczeniemajątkowe obejmuje również wierzytelnościpieniężne.
6. w części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne

dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.

CZĘŚC A

Ja, niżej podpisany(a). _Krystyna Myszkun z domu Kubica
(imiona i nazwiskooraz nazwisko rodowe)

umnzonWa) 29 stycznia l960r. w Dolesławcur
›Zespół Szkolno—Przedszkolny w Kraśniku Dolnym

dyrektor

(miejsce zatrudnienia,stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności
gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1393) oraz ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam.
że posiadam Wchodzącew skład małżeńskiejwspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

|.
Zasoby pieniężne:

— srodki pienięzne zgromadzone w walucie polskiej: 2 3 8 98 , 792 ł

— środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy

— papierywartościowe:nie dotyc zy
nie dotyczy

_'
nie dotyczy na kwotę: nie dotyczy

,
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II.

1.Domopowierzchni:__________ ___2_10 m2,owartości: 890 ›tys.zł tytułprawny: _ws_p__ó_łwł._z ___rne›ż___e_rn___50_i›_
2. Mieszkanieopowierzchni:„sago m2,owartości: _zoo tys,__z___ł tytułprawny: własność
3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: niedotyczy _›

O*mnbśdi .ni,e ,.dotyczx .....................
roduązabudowy: n;e dotyczyww

Z tego tym" OSlągnąłem(ęłam) W roku ubiegłym PnyChÓd ldOChÓd W WYSOKOŚC' ,Rł.,e..,.9'9E;vŻŚ?X ........................
4. Inne nieruchomości:

mmMennhm8=gałałłą-uą„3łśźłł„ł-599L„9a„BE???1,2959998ł991„19e2„99wm29592„$w„95„„

o wartości: 100 tyś . zł

W” prawny: ..??.PŚH'ŚŚŚQQŚŚ .?..,.'."„,'?'.Ż.€"?.„",.„????f?ł€...,5.9?„
. . . ,.

Posiadam udziały w spółkach handlowych— należy podać liczbę i emitenta udziałów:

.9i9„999x95x„„„.„„„„„.,„„„„„.._„„W

.'??? dOŁYCZY
. . .

..nie, dotxvzy„--.
udzialytestanowiąpakuetwrększyniż10% udziałowwspólce: nie dotyczy
_n;e_ dotyczy „„

.nłę„d9Fy92v

Posiadam akcje w spółkach handlowych— należy podać liczbę i emitenta akcji:

.Błęw99tyęzxm„-„m-„-„„„„-„„. m„-„...„„„„„..„
n;e dotyczy
nie dotyczy

_

akcje te stanowią pakietwiększyniżW1Ó%akcjiw spółce
n;e_dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód wwysokości n;_e_ dotyczy

__

Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnegodo jego majątku odrębnego) od Skarbu
Państwa. innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków, komunalnej osoby
prawnej lub związkumetropoliahegonastępującemienie. które podlegało zbyciuwdrodze przetargu - należy podać
OP'S mienia ' datę "abYc'a- Od ko903.019 down! „ ..nie do??? .. ,., ,.. ._ .. _. , .... .

nie dotyczy
.nie (”tyczy .. . .. . ..

nie dotyczy

OwwwdgńwmuSpzoo„umbamenwmwhhmwhnmonmtmmńhbdumm

(i»



VI.

1

VII.

. Prowadzę działalność gospodarczą2 (należy podać formę prawną i przedmiot działalności): __r;;e "REY"_;y
nie dotyczy „„„ „„„ ..„„Mmm„„„„„„„„„„„
—osoblście n_ię doty~zy ..nie dotyczy
_ wspólniez innymi osobami ___1;_____e_ dotyczy
_n_;ę dotyczy
Z tego tytułu osnągnąłem(ęlam)wrokuubiegłymprzychód| dochód w wysokości: _r_;_;_e_ dotyczy

. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem. pełnomocnikiem takiej działalności
(należy podać formę prawną i przedmiot działalnościlt wi.a.-.<'9..t„xaax- .. ..

nie dotyczy
-osobśoe _n;e dotyczy „ „

„"i". dont-zy .
—wspólmezmnym|osobam|..."??? detYCZY

"i..". dOŁYCZY
Z tego tytułu oeiągnąłem(ęłam) wrokuubiegłym dochód w wysokoścr nie dotyczy
nie dotyczy

1. W spółkach handlowych(nazwa. siedziba spółki): "i". do_cyozy__
_

nie dotyczy
— jestem członkiem zarządu (od kiedy)_n_;e dot J_.zy
_n;e dotyczy „„„

—jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): _n_;e dopyczy
_ _

_n;e dotyczy „„„
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) wrokuubiegłym dochódw wysokośc| nie dotyczy

' ....

"i". "OŁYCZY
.. ..

2. W spółdzielniach:

n;e dotyczy
"i." ClOtYCZY

.. .. .. .. ..

—|estem członkiemzarząduwdkiedy) dowy „
".i.e "OFYCZY...

. „ „ „ „

A .

—)estem członk|em rady nadzorczej(od kiedy) _r_n'_e_ dotyczy __
. .

"i..". d"tyczy .. . „ .. „

„

"i." dOtYCZY
..

—jestem członkitem komsprewayjne] (od kiecly): _n_;e dotyczy
„.

"ie. "OMW-Y
..

Ztego tytułu osragnąłem(ęłam)wroku ubiegłym dochódwwysokoścn __n_i__e dotyczy
."..i.e ."??YYEY.
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3. W fundacjach prowadzących działalność gospodarczą:
.

niedOCYCZY ..... ..

nie dotyczy
_iestem monkiem zarządu (0d RMW)- ."...19. doh—zy
medotyozy
nie dotyczy

nie dotyczy „„„„„„„„„„„„„„„„„„m„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„m„„„„„„m„„„„„„m„„„„„„„„„„„„m„„„
„13.1? dOtYCZY

_Mtem członkiem komlspreanyjneMod k'edY) n.,ię d0t1~ZY

n1edotyczy „„.
Z tego tytulu osiągnąłem(ęłam) wroku ubiegłym dochód wwysokości _n__i nogi?-zym
niedOŁYCŁY

...VIII.

Inne dochody osiągane : tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot
lnwsmwanwatszZGBQOQthn_999h991„95ł5939ę„?„3232ł9„EBEEHQQĘęnłąa„„„„w„„„„„„„„„-„„„„
moje Krystyna Myszkun: 78 866,49zł

IX.

Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych należy
Podać markę. model i rok Produkqir „Mamą CX-52012rwart0565000021

Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 złotych. w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz warunki.
na jakich zostały udzielone (wobec kogo. w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości): ???,??FXE?! ______

nie dotyczy

niedotyczy
nledotvczv
madonny

nie dotyczy
.nie. dotyczy
niedotyczy .........

„nie. światy??! „„ .. .. . .. . . ,.

medetyczy .. ..... „. „ „, . , ,. „ ,. ,. „ ,. „ .. .. .. ... „„..-.-.
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WYŁĄCZENIE JAWNOŚCI
Adres zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsce

położenia nieruchomości, zawarte w ośwladczenlu
majątkowym, nie są informacjami jawnymi.

Podstawa: art. 24i ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (Dz.U. z 2022r. poz. 559)

Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie art 233 s 1 Kodeksu karnego za podanie nie-
prawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawieniawolności.

Bolesławiec,31.08.2022r.
(miejsmść, data)

' Nianiaśdwe skrecic.
: Niedotyaydziahlnośdwyhubrczejwmhidwiowzakmiepmdukdlmwnnejizwiefzęcejmfonnieizakresiegoopodaratwa
rodzinnego.

” Nie dotyczy rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych.
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