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oŚwrłDCZENIE MAJĄTKowE

kierownika jednostki
organiza

Kruklanki, dnia 29 kwietnia 2011 roku

Uwaga:
1. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą starannego i

zupełnego wypełnienia każdej z rubryk.
2. JeŻeli poszczeg lne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, naleĘ

wpisa "nie dotyczy".
3. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczeg lnych

składnik w majątkowych, dochod w i zobowiązan do majątku odrębnego i majątku
obj ęte go małzeriską wsp lnością maj ątkową.

4. oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą.
5. oświadczenie majątkowe obejmuje r wnieŻ wierrytelności pienięzne.
6. W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B 7aś informacje

niejawne dotyczące adresu zanieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca
połoŻenia nieruchomości.

CZĘŚc A

JąniŻej podpisany(a), Iwona Pochranowicz, nazwisko rodowe _ Budna

urodzony(a) tZ maja 1959r. Baranowo

Gminny ośrodek Pomocy Społecznej w Kruklankach - Kierownik
(miejsce zatrudnienią stanowisko lub funkcja)

po 7apo,znaniu się z przepisami ustawy z dnia 2l sierpnia l997r. o ograniczeniu prowadzęnia
działalności gospodarczej prze:z osoby pełniące funkcje publiczne Qz.U. Nr 106, poz. 679, z
1998 r. Nr ll3, poz. 715 i Nr I 62, poz. It26, z 1999 r. Nr 49, poz. 483, 22000 r. Nr 26, poz. 306
oraz z Ż002 r. Nr |I3, poz. 984 i Nr 2I4, poz. 1806) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 14Ż, poz. 159I oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poa.558, Nr I 13, poz. 984, Nr 1 53, poz. 127 L i Nr 214 , poz. 1806), zgodnie z art.z4htoj ustawy
oświadc7am) Że posiadam wchodzące w skład małzeriskiej wsp lności majątkowej lub
stanowiące m j majątek odrębny:

r.

Zasoby pienięzne:

- środki pienięzn e zgromadzone w walucie polskiej: nie dotyczy

_ środki pienięzne zgtomadzone w walucie obcej:.nie doĘczy



papiery wartościowe: nie dotyczy na kwotę: nie dotyczy

il.
1. Dom o powierzchni: nie dotycry

tyfuł prawny: nie dotycry

2. Mieszkanie o powierzchni: nie doĘczy o wartości nie doĘczy

Ęltuł prawny: nie dotyczy

3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: nie doĘczy' powięrzchnia: nie doĘcry

o wartości: nie doĘcty

rodraj zabudowy: nie doĘcąy

Ęrtuł prawny: nie dotyczy

Ztego tyfułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm przych d i doch d w wysokości: nie dotyczy

4. lnne nieruchomości:

powierzchnia: działka 430 m Ż oruz połowa domu dwurodzinnego o wartości: 150.000 zł,

tlrtuł prawny: akt notarialny Nr 1760188 z dnia 05.12.1988 r.

III.

Posiadam udziały w sp łkach handlowych - na|eŻy poda liczbę i emitenta udział w: nie dotycry

udziaĘ te stanowiąpakiet większy niŻ l0o/o udział w w sp łce: nie doĘczy

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym doch d w wysokości: nie doĘczy

IV.

Posiadam akcje w sp łkach handlowych - na|eŻy poda liczbę i emitenta akcji: nie doĘczy

akcje te stanowiąpakiet większy niŻ l0% akcji w sp łce nie dotycry

Z tego Ę.tułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm doch d w wysokości: nie dotyczy

v.
Nabyłem(am) (nabył m j małzonek, z wyłączeniem mienia przyna\eŻnego do jego majątku

odrębnego) od Skarbu Paristwa, innej paristwowej osoby prawnej, jednostek samorządu

terytorialnego' ich związk w lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, kt re

podlegało zbyciu w drodze przetatgu _ naleŻy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo:

nie dotyczy



vr.
l . Prowadzę działalność gospodarczą2 (naleŹy podać formę prawną i przedmiot działalności) : nie

dotyczy

_ osobiście nie dotyczy

- wspólnie z innymi osobami nie doĘcry

Z tego t5rtufu osiągn{em(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: nie dotyczy

2. Zatządzam działalnością gospodarczą lub j estem przedstawicielem pełnomocnikiem takĘ

działalności (należy podać formę prawną i przedmiot działalności): nie doĘczy

- osobiście nie dotycry

- wspólnie z innymi osobami nie dotyczy

'- Z tego tybrłu osiągn{em(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie doĘcry

VIL
l. w sp łkach handlowych(nazwa, siedziba społki): nie doĘcry

- jestem członkiem zarządu (od kiedy):nie doĘcry
_ jestem członkiem rady nadz,orczej (od kiedy): nie doĘcry
_ jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie doĘczy

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym doch d w wysokości: nie doĘcry

2. w sp łdzielniach: nie dotycry

_ jestem członkiemzaruądu (od kiedy): nie dotycry

_ jestem członkiem rady nadzorcze;3 1od kiedy): nie dotyczy

- jestem członkięm komisjircwizyjnej (od kiedy): nie dotyczy

Ztego tytufu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm doch d w wysokości: nie dotycry

3. w fundacjach prowadzących działalnoś gospodarcząnie doĘcry
_ jestem członkięm zarządu (od kiedy):nie doĘczy
_ jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie doĘczy

Ztego tytufu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm doch d w wysokości:nie doĘczy

VIII.
Inne dochody osiągane z tytuŁu zatrudnięnia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, Z

podaniem kwot uzyskiwanych z kuŻdego tytułu: dochody własne: zatrudnienie 52 305'65 zl.

(brutto) oraz doch d z innych źr deł 1 400'00 zł. (brutto) zł.



rx.

Składniki mięnia ruchomego o wartości powyżej 10.000 złotych (w przypadku pojazd w

mechanicznych naleŻy podać markę, model i rok produkcji

samoch d osobowy ls'|^ATIZ Daewoo rok produkcji 2000,

samoch d osobowy Ford Focus rok produkcji 2001.

x.
7nbowiąz'ania pienięzne o wartości powyżej 10.000 złoĘch, w tym zacirynięte kredyty i

wfuczk't oraz warunki, na jakich zoŚaĘ udzielone (wobec kogo, w mrtiązku z jakim zlaruenlan,

w jakiej wysokości): nie dotyczy

Kruklanki' 29.a.20l l roŁ

l Niewłaściwe skreśli .
'Nie dotyczy działalności wytw rczej w rolnictwie w zakresie
produkcji roślinnej i zwierzęcej, w formie i zakresie
gospodarstwa rodzinnego.

3 Nie dotyczy rad nadzorczych sp łdzielni mięszkaniowych.

(podpis)


