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Gdynia , dnia 26.09.2017

(miejscowo66)

Uwaga:

1. Osoba skladajQca oswiadczenie obowiqzana jest do zgodnego z prawdq, atarannego i zupelnego

wypelnienia kaidej z rubryk.

2, Jeleli poszczeg6lne rubryki nie znajduja w konkretnym przypadku zastoaowania, naleZy wpisac

"nle dotvczv".

3. Osoba skNadaj4ca o6wiadczenie obowiqzana jest okre6li6 przynaletnosc poszczog6lnych

skladnik6w majqtkowych, dochod6w i zobowiqzafi do majatku odrebnego i maj4tku obj?tego
malZef ekq wsp6lnogeiq majqtkow?.

4. Ogwiadczenie majqtkowe dotyczy majqtku w kraju i za granicq,

5. Oswiadczenie majqtkowe obejmuje r6wnie2 wierzytelno6ci pienietne.

6. W czQsci A ogwiadczenia zawarte sa informacJe iawne, w czesci B za6 informacje niejawne

dotyczqce adresu zamieszkania 6kladajqcego o6wiadczenie oraz miejsca poloienia nioruchomo6ci.

czEsc A

Ja, nizej podpisany(a), ......Joanna Dlugofska..... z d. .................... Dlugoiska........,...

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a).......,.....31.08.1971...............w...................,....Che|mnie.......,............................

...........,..woj. kujawsko-pomorskie.................-..-.....

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia '1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dzialalnosci

gospodarczej pzez osoby pelniqce funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz. 679, z 1998 r. Nr 113, poz. 71S i Nr

162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 49, poz- 483, z 2000 r. Nr 26, poz. 306 ohz z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 214,

poz. 1806) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samozqdzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1Sg1

oqz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1906),

zgodnie z art. 24h tej ustawy oswiadczam, 2e posiadam wchodzace w sktad matzenskiej wsp6lnosci

majqtkowej lub stanowiqce m6i maiatek odrebnv:



t.

Zasoby pieniezne:

- Srodki pienieZne zgromadzone w walucie polskiej: .. ,'nie dotyczy".....

- Srodki pieniezne zgromadzone w walucie obcej: "nie dotyczy,'_.......

-papierywartogciowe.......................... "niedotyczy"........

.

1 . Dom o powierzchni: "nie dotyczy", o wartosci: "nie dotyczy", tytut prawny: ',nie dotyczy"

2. Mieszkanie o powierzchni: 53,72 m2, o wartosci: 220.000,00 pLN tytul prawny: ......odrQbna wlasnosd

|oka|u... ... ... ..

3. Gospodarstwo rolne: "nie dotyczy"

rodzaj gospodarstwa: "nie dotyczy", powierzchnia: "nie dotyczy" o wartosci: ',nie dotyczy,'.

rodzaj zabudowy: ............ "nie dotyczy"........ ....tytul prawny: ..................',niedotyczy',......

Ztego tytulu osiqgnalem(glam) w roku ubieglym przych6d idoch6d w wysokosci: ..."nie dotyczy',...........,...
4. Inne nieruchomosci:

powierzchnia: ............ "nie dotyczy"_............,............

twut prawny:

I.

Posiadam udzialy w sp6lkach handlowych - nale2y poda6 liczbg i emitenta udzial6w: ,,nie dotyczy',.

udzialy te stanowiq pakiet wiekszy niz 100/o udzial6w w sp6lce:...................... "nie dotyczy"...

Z tego tytulu osiqgnqlem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: ...,..."nie dotyczy

tv

Posiadam akcje w sp6lkach handlowych - nalezy poda6 liczbe i emitenta akcji: .......... "nie dotyczy,,.........,...

akcje te stanowiq pakiet wigkszy niZ 100/o akcji w spolce:..........._.. "nie dotyczy"........

Z tego tytutu osiqgnqlem(elam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: .......... ,,nie dotyczy,'........

V.

Nabylem(am) (nabyl m6j malzonek, z wylqczeniem mienia pzynaleznego do jego majqtku odrebnego) od

skarbu Paistwa, innej parrstwowej osoby prawnej, jednostek samozqdu terytorialnego, ich zwiqzk6w lub od

komunalnej osoby prawnej nast?pujace mienie, kt6re podlegalo zbyciu w drodze pzetargu - nalezy poda6

opis mienia idat? nabycia, od kogo: ............,......... "nie dotyczy'

vt.

1. Prowadze dzialalno6d gospodarczq2 (nalezy poda6 forme prawnq i przedmiot dzialalnosci):

......."nie dotyczy".......

- osobi6cie



Z tego tytulu osiqgnqlem(elam) w roku ubieglym przych6d idoch6d w wysokosci: ...',nie dotyczy"...

2. Zarzqdzam dzialalnogciq gospodarczq lub jestem przedstawicielem pelnomocnikiem takiej dzialalnosci

(nale2y poda6 formg prawnq i przedmiot dzialalnosci): ........ .. ,,nie dotyczy',.....

- osobiscie ...... "nie dotyczy"..

- wsp6lnie z innymi osobami "nie dotyczy,'._......

Z tego tytulu osiqgnqiem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokogci: ...,..,..... ,'nie dotyczy,'.....

vil.

1. W spolkach handlowych (nazwa, siedziba spotki); .............,...........,nie dotyc2y,i.......,.....,...,............,.......
- jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy): ................. ''nie dotyczy,'.........

- jestem czlonkiem rady nadzofczej (od kiedy): "nie dotyczy"....,...

-jeslem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): "nie dotyczy"........

Z tego tytulu osiqgnqlem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysoko6ci: ...._........,..., "nie dotyczy',...................

2. W sp6ldzielniach:

- jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy): ................. "nie dotyczy"........

- jestem czlonkiem rady nadzorczej3 (od kiedy): "nie dotyczy"........

- jestem cz{onkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ,,nie dotyc2y,,.........

Z tego tytulu osiqgnqlem(Qlam) w roku ubieg+ym doch6d w wysokosci: ..,........... "nie dotyczy',.....,.,,.....

3. W fundacjach prowadzqcych dzialalno66 gospodarczq: .............. "nie dotyczy',........

- jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy): ................. ,,nie dotyczy,.,......

- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): .. "nie dotyczy".....

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): . "nie dotyczy',.._...

Z tego tytu{u osiqgnqfem(glam) w roku ubieg{ym doch6d w wysoko6ci: .......... ',nie dotyczy

vilt.

Inne dochody osiqgane z twulu zatrudnienia lub innej dzialalnosci zarobkowej lub zajq6, z podaniem kwot
uzyskiwanych z kazdego tytulu: zatrudnienia w Pzedszkolu Nr 29 w Gdyni

.....doch6dztytuluzatrudnienia:.........-.........wewrzesniu2017-5.279,8021brutto.........

...... dochad z um6w a dzielo: ............."nie dotyczy"............,.............

tx.

skladniki mienia ruchomego o wartosci powyzej 10.000 zlotych (w przypadku pojazd6w mechanrcznycn

nale2y podad marke, model irck produkcji): BMW seria 5, 1999r.

X.

zobowiazania pienjFzne o wartosci powyzej 10.000 z+otych, w tym zaciagniete kredyty i pozyczki oraz
warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z jakim zdazeniem, w jakiej wysokogci):

kredyt mieszkaniowy w Banku zachodnim wBK w wysoko6ci 102.b00,00 pLN, kwota do splaty g9.9s9,00

PLN.
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czqs6 B.
--___:.-

Powy2sze ogwiadczenie skladam Swiadomy(a), iz na podstawie art. 233 S 1 Kodeksu karnego za podanie

nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnosci.

6DYNIA, 26.09.2017

(miejscowo9', data)

1 Niewtasciwe skresli6.
2 Nie dotyczy dzialalnosci wytw6rczej w rolnictwie w zakresie produkcji roslinnej izwierzecej, w formie i

zakresie gospodarstwa rodzinnego.
t Nie dotycay rad nadzorczych sp6ldzielni mieszkaniowych.


