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Uwaga:

l.

2.
3.

Osoba skladaj4ca odwiadczenie obowi4zanajest do zgodnego z prawde starannego i zupelnego wypelnienia
kazdej z rubryk.

Jeteli poszczeg6lne rubryki nie majduj4

w

konkretnym pr4padku zastosowania, nale2y wpisa6

,,lie-Cstrsd

Osoba skladaj4ca ofwiadczenie obowi4zana jest okrefli6 przynaleino(| poszczeg6lnych skladnik6w
maj4tkowych, dochod6w i zobowiqzafi do maj4tku osobistego i maj4tku objgtego malirfsk4 wsp6lno6ci4
maj4tkow4.

4.
5.
o-

Odwiadczenie maj4tkowe dotyczy maj4tku w kraju i za granic4.
OSwiadczenie maj4tkowe obejmuje r6wnie2 wierzytelno6ci pienig2ne.
W czg5ci A oSwiadczenia zawarte s4 informacje jawne, w czgSci B za5 informacje niejawne dotycz4ce
adresu zamieszkania skladaj4cego ofwiadczenie oraz miejsca poloZenia nieruchomo6ci.

cz4sc A
I

a, nizej podpisany(a),

.....

.

Joanna Psiuk......Radkowska.
(imiona

i

10 lutego 1967

urodzony(a)

nazwisko onz nazwisko rodowe)

r. ............ w ......Rybnie..................

.....Przedszkole w Rybnie.......dyrektor...........................
(miejsce zatrudnieni4 stanowisko lub funkcja)

drna 2l sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia
dzialalno5ci gospodarczej przez osoby pelniqce funkcje publicme (Dz.U.22017 r. poz. 1393)
oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie grnimym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875), zgodnie
z art. 24 h tej ustawy odwiadczam, 2e posiadam wchodz4ce w sklad matr2eriskiej wsp6lno6ci
maj4tkowej lub stanowi4ce maj4tek odrgbny:

po zapoznaniu sig z przepisami ustawy

z

I.
Zasoby pienigzne:
drodki pienig2ne zgromadzone w walucie polskiej:

-

.24 566,96 zl
drodki pienigZne zgromadzone w walucie obcej:
.

...nie dotyczy

paplery wanosclowe:
.... nie dotyczy
nakwotg
nie dotyczy.....

il.
1.

Dom o powierzchni: 108

m2, o wartofci:

40 000

zl

tytul prawny: wla5ciciel

2

Mieszkanie o powierzchni:...nie dotycry... m2, o warto5ci: ...nie dotycry... t1.tul prawny:

.......nie dotyczy..........
3.

Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: ...nie do1ycry.................... powierzchnia: ...nie dotyczy
o warto6ci: ...................nie dotyczy
rodzaj zabudowy: .........nie dotyczy
t).1u1 prawny: .................nie dotyczy
Z tego tytulu osiqgn4lem(glam) w roku ubieglyrn przych6d i doch6d w wysokodci
Inne nieruchomoSci:

:. . .

nie doffczy

powierzchnia: ...... budynki gospodarcze 120 m'.. dziallla 0,5614 ha..
tytul prawny: ... ...wla5ciciel.

ilI.
Posiadam udzialy w sp6lkach handlowych

-

nale2y podad liczbg

i emitenta udzial6w:

udzialy te stanowi4 pakiet wigkszy niz 10 % udzial6w w sp6lce: .......nie dotyczy
Z tego t1'tuhr osi4gn4lem (glam) w roku ubieglym doch6d w wysokodci: ...nie dotyczy

IV.

-

naleZy podad liczbg i emitenta akcji:
......nie dotycry
akcje te stanowi4 pakiet wigkszy niz 10 % akcji w sp6lce:
Posiadam akcje w sp6lkach handlowych

Ztegotyfuluosi4gn4lem(glam)wrokuubiegtymdoch6dwwysokoSci: ...niedotycry ...................

v.
Nabylem(am) (nabyl m6j malzonek, z wylqczeniem mienia przynale2nego do jego maj4tku odrgbnego)
od Skarbu Panstwa, innej pafstwowej osoby prawnej, jednostek samorz4du terytorialnego, ich
zwi4zk6w, komunalnej osoby prawnej lub zwiAzku metropolitalnego nastgpuj4ce mienie, kt6re
podlegalo zbyciu w drodze przetargu
nalezy podac opis mienia datg nabycia, od kogo:
. . ..............nie dotycry... .. . ... .

-

i

VL

1.

Prowadzg dzialalnoSi gospod arcz12 Tnalezy podai formg prawn4 i przedmiot dzialalnodci):
......... nie dotycry
osobiScie ..........nie dotycry
wsp6lnie z innymi osobami .........nie dotyczy
Z tego t1'tulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokoSci: ...nie dotycry

-

2.

..

Zarz4dzatt dzialalnoSci4 gospodarcz4 lub jestem przedstawicielem, pelnomocnikiem takiej
dzialalnoSci(naleZypodaiformgprawn4iprzedmiotdzialalno3ci:):...niedotyczy..................
- osobi6cie ........nie dotycry
- wsp6lnie z innymi osobami ......niedotycry
Z tego tl.tulu osiqgn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: . . . nie dotyczy

\"1

I'IL
1.

W sp6lkach handlowych (nazw4 siedziba spolki): """nie dotyczy
jistem czlonkiem zarz4du (od kiedy): .'""'nie dot"'y "".'""""
jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): .'"nie dotyczy
(od kiedy): ''-'nie dotyczy ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' : ' ' ' 'i ' ' ' ' ' ' '
iestem czlonkiem komisji rewizyjnej
.....nie dotycry .........*...
Z tego tyutu osiqgn4lem(elam) w rolu ubiegtym doch6d w wysokosci:

2.

W sp6ldzielniach:

-

....nie dotYczY
jestem czlonkiem zarz4du 1od kiedy): .""'nie dotycry
jestem czlonkiem rady nadzorczejs 1od kiedy): "'-'nie dotycry
jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): -'rrie dotyczy """""""""""""
dotyczy
Z tego tltufu osi4gn4lem(glam) w rolu ubiegtym doch6d w wysokoSci: "'nie

3.

W fimdacjach prowa&4cych dzialalnoS6 gospodarcz4:
.....nie dotYczY
jestem czlonkiem zarz4du (od kiedy): ...'...nie dotyczy
jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): ""nie dotycry
(od kiedy): -"nie dotycry
Jestem czlonkiem komisji rewizyjnej
dotyczy
Z tego t1'tulu osi4gn4lem(glam) w roku ubiegtym doch6d w wysokoici: ""nie

-

vIII

lub zaj96, z podaniem
kure dochody osl4gane z tltulu zatrudnienia lub innej dzialalnosci zarobkowej
kwot uzyskiwanych z kazdego tyhrlu: L4cznie: 93 155'15 zl w tym:
ze stosunku pracY: 93 155'15

rx.

o

zl

wartoSci powyzej 10'000 zlotych
mechanicznych naleZy podai markg, model i rok produkcji):
.......samoch6d osobony Dacia Sandero 2012r'

Skladniki mienia ruchomego

(w pr4padku Pojazd6w

L

poiryczk
zobowivania pienigine o wartosci powy2ej 10.000 zlotych, w tym zaci4gnigte _kedlty i
w jakiej
oraz warunki, na ialictr zosta]y udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z iaktm zdarzeniem,
wvsokoSci):

nie dotyczy

CZ\SE B
Adres zamieszkania osoby skladaj4cej oSwiadczeni
Miejsce poloZenia nieruchomoSci wymienionych w

\"r

1:
4

233
Powyzsze oSwiadczenie skladam Swiadomy(a), iz na podstawi e afi'
,u poa-i" nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnodci'

tQ

Rybno' 25.04.2022 r.
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(Podnis)

Niewla5ciwe skre6lid

2 Nie dotyczy dzialalnodci wltw6rczej

w rolnictwie w zakresie produkcji ro6linnej

w formie i zakresie gospodarstwa rodzinnego.

'

Kodeksu kamego

O

t

(miejscowosd, data)

I

$I

Nie dotyczy.ad nadzorczych sp6ldzielni mieszkaniowych

i

zwierz?cej'

