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Raszyn , dnia 07. 12.2018
/miejscowość/

Uwaga

l

Osoba składająca oświadczenieobowiązana jest do zgodnegoz prawdą, starannego
zupełnegowypełnieniakażdejzrubryk.
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2.

Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy
wpisać !!!!ie dptyęĘy??
3.

4.
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5. Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą.
6. Oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelności pieniężne.

W części A oświadczenia zawarte są jnrormacje jawne, w części B zaś informaqe

niejawne

dob'czące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca połozema
nieruchomości.

czĘŚĆ A
Ja, niżu podpisany (a), Katarzyna

Stanisława Klimaszewska
/imionai nazwiskooraznazwiskorodowe/

urodzony (a) 13 listopad 1977 r., w Warszawie

Gminny Ośrodek Sportu w Raszynie,dyrektor
/miąsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja/

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządziepowiatowym
(Dz.
u z zui/ r. poz: 1868 j z 2018 r. poz: 130), zgodnie z art. 25c tą ustawy oświadczam,'żeposiadam
wchodzącew skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mq majątek odrębny:
1.

Zasoby pieniężne

środki pieniężne zgromadzone w walucie polskie: ok 120.000zł.

środkipieniężnezgromadzonew walucie obco: nie dotyczy

papiery wartościowe: nie dotyczy
l

na kwotę: nie dob'czy
11.

1. Dom o powierzchni: 168 m2, o wartości:680.000 zł
tytuł prawny: współwłasność mdżeńska 1/2

2. Mieszkanie o powierzchni: nie dotyćźy , o wartości: nie dotyczy

tytuł prawny:
3. Gospodarstworolne: nie dotyczy
/, powierzchnia:

rodzaj gospodarstwa

o wartości:

v'

rodzaj zabudowy:
tytuł
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Z tego tytułu osiągnąłem(kłam) w roku ubiegłym przychód i dochód.w wysokości: nie dotyczy
4. Inne nieruchomości:
powierzchnia:

1) nieruchomośćo pow. 1060 m2zabudowanadomem -- pkt.l oraz udział w działce gruntu
stanowiącą drogę 1/9

2) działka o pow. 950 m2
3) działka o pow. 750 m2
4) działka o pow. 989 m2
5) działka o pow. 310 mz
o wartości:

1) 400.000 zł.,
pkt. od 2) do 5) -- łącznie powierzchnia 2999 m2, o wartości 270.000 zł.

tytuł prawny:
1) współwłasność małżeńska w działce %y2
oraz współwłasność w udziale działki drogową 1/9
2) współwłasność małżeńska w działce 'u2- darowizna od rodziców
3) współwłasność małżeńska w działce 'y2- darowizna od rodziców
4) współwłasność małżeńska w działce %y2
- darowizna od rodziców
5) współwłasność małżeńska w działce %- darowizna od rodziców

lll.Posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem powiatowych osób prawnych lub
przedsiębiorców w których uczestniczą takie osoby -- należy podać liczbę i emitenta udziałów:

nie dotyczy

l

udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w spółce: nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem(kłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: nie dotyczy

2. Posiadam udziały w innych spółkach handlowych

należy podać liczbę i emitenta udziałów

nie dotyczy

Z tegotytułu osiągnąłem(ęłam)
w roku ubiegłym i)rzychódi dochódw wysokości:nie dotyczy

lv
1. Posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem powiatowych osób prawnych lub
przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby -- nale;# podać liczbę i emitenta akcji:

nie dotyczy

akqe te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w spółce: nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem(kłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: nie dotyczy

2. Posiadam akcje w innych spółkach handlowych -- należy podać liczbę i emitenta akcji

nie dotyczy

Z tegotytułu osiągnąłem(kłam)w roku ubiegłym przychódi dochódw wysokości:nie dotyczy

V
Nabyłem (am) (nabył mq współmałżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku
odrębnego) od Skarbu Państwa, inną państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu
terytorialnego, ich związków lub komunalną osoby prawnej następującemienie, które podlegało
zbyciu w drodze przetargu należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo:

nie dotyczy

v l+

1. Prowadzę działalność gospodarz;zą(należy podać formę prawną i przedmiot działalności):
:

nie dotyczy

osobiście nie dotyczy

wspólnie z innymi osobami -- ni8 dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem(kłam)w laku ubiegłym prq'chód'i dochódw wysokości: nie dotyczy

2. Zarządzam działalnością goslhdarczą. lub jesteltii tprzedstawicielem, pełnomocnikiem takiej
działalności(należy podać formę piawfnąi przedmiQ}.działalności):
nie dotyczy
osobiście -- nie dotyczy

wspólnie z innymi osobami -- nie dotyczy

l dotyczy
C
Z tego tytułu osiągnąłem(kłam) w roku ubiegłym przychód i dochód
w wysokości nie

VII.
W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): nie dotyczy

jestem członkiem zarządu (od kiedy): nie doty.czy

jestem członkiem rady nadzorczej(od kiedy): nie dotyczy

jestem członkiem komigi rewizŃną (od kiedy): nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem(kłam) w roku ubiega'm dochód w wysokości nie dotyczy

VIII.
Inne dochody osiągniętez tytułu zatrudnienia lub inną działalności zarobkową lub zajęć,

z

podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu:

Umowa o pracę(01.01.2018 -- 07.12.2018) -- dochódpo potrąceniuskładekna ubezp.spod.i zdrow.
oraz zal. na pod. doch. -- 75.42 1,1 1 zł.
4

Kwota z tytułu pełnienia obowiązków społecznych- 19.800,00zł

lx
Składniki mienia mchomego o wartości powyżej 10.000 złotych(w przypadku pojazdów
mechanicznych należy podaćmarkę, model ,i rok produkcji):
Samochód osobowy Nissan Juke, rocznik 201 7 -- 60.000 zł.

własność

X
Zobowiązania pieniężne o wartości powyżd 10.000 złotych, w t9m zaciągnięte kredyty i pożyczki
oraz wamnki, na jakich został' udzielone(wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem,w jakiej
wysokości):
Pożyczka gotówkowa

W wysokości 48.542,71 zł; pozostało do spłaty

2017 r. - Bank PKO

40. 180.60 zł.
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czĘśĆ B
Adres zamieszkania osoby składającej oświadczenie

Midsce położenianiemchomościwymienionych w punkcie ll częściA(adres)
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Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie art. 233 $ 1 Kodeksu kamego za
podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności

Raszyn,dnia 07.12.201
8 r.
/miejscowość, data/

/podpis/

