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Uwaga:

1. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą' starannego i zupełnego
wypełnienia każdei z rubryk'

2' Je_żcti poszczególńe rubryki nie znajdują w konkretnym pęypadku zastosowania, należy Wpisać
.,nie dotvczv".

g. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić prz ynależnośÓ poszczególnych składników
majątkowycń, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego matżeńską
wspólnością majątkową.

4. oŚwiadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju iza granicą.
5. oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelności pieniężne.
6. W części A oświadczenia zawańe są informacje jawne, w częŚci B zaś informacje niejawne dotyczące

adresu zamieszkania skladającego oŚwiadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.

czĘŚĆ A

Ja, niżej podpisany(a), Joanna Ryszarda Mróz
urodzony(a) 10 lipca 1966 r' w Głubczycach

szkoła Podstawowa nr 2 im' Janusza Korczaka
(mieisce Żatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. u' z 2017 r. poŻ.

1875), z8odnie z art' 24h tej ustawy ośWiadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności

majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:
t.

Zasoby pieniężne:
_ środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej:

Bank PKo 3900 zł

_ środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej:

1)ZezmianąwprowadzonąprŻez51pkt1rozporządzeniaPrezesaRadyMinistrówzdnia28czerwca2077r.
zmienjającego rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radnego
gminV, Wóita, za5tępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostkj organlzacyjnej 8miny,
osobV zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną o5obą prawną oraz osoby wydającej decyzje
adninislracyjnę w imieniu tłójta (Dz' U. poz. l298), które rvęszlo w życie z dnienr l lipca 20l7 r'.

il.
1.Dom o powierzchni: nie dotycŻy m2, o Wartości:

tytuł prawny:

2.Mieszkanie o powierzchni:46 m2, o Wartości: 115,000,00 zł

tytuł praWny: własność
3.Gospoda rstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: .......................... .. ., powierzchnia:

o Wańoścl:



Z tego tytułu 05iągnąlem(ęłam) W roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: .''.'''.''...''..'..''.'..''..'..'.''
4. lnne n ieruchomości:

powierzchnia: 41,32 m2

mieszkanie
o Wartości: 90'000,00 zł

tytuł praWnY: własność
ilt.
1. Posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem gminnych osÓb prawnych lub przedsiębiorców,

w których uczestniczą takie osoby _ należy podać liczbę i emitenta udziałóW:
nie dotyczy

udzialy te stanowią pakiet Większy niż 10% udziałóW W spótce: ..........'...''.''.'

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

2. Posiadam udziały w innych spólkach handlowych _ należy podać liczbę i emitenta udzialów:
nie dotyczy

7 tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ......'..'.....'..'..'.'.

tv.
1' Posiadam akcje w spółkach handlowych z udziaiem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców,

w których uczestniczą takie osoby _ należy podać liczbę i emitenta akcji:
nie dotyczy

akcje te stanowią pakiet Większy niż 10% akcji W spółce:

Z tego tytułu osiągnątem(ęiam) w roku ubiegłym dochÓd w wysokości:

2' Posiadam akcje w innych spólkach handlowych - naleźy podać liczbę iemitenta akcji:
nie dotyczy

Z tego tytulu osiągnąłem(ęłam) w roku ubieglym dochód w wysokości: '..'..''.'..'........'..'..

Nabyłem(am) (nabył mój matżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego)
od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, .jednostek samorządu terytorialnego, ich związków,
komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnego następujące mienie, które podlegało zbyciu
w drodze przetargu _ należy podać opis mienia idatę nabycia, od kogo:
nie dotyczy

vt.
1' Prowadzę dziatalność gospodarczą (naIeźy podać formę praWną i przedmiot działalności): nie dotyczy
_ osobiście nie dotyczy



- Wspólnie z innymi osobami

Z tego tytułu osiągnąlem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: .....'.........'.....'..'
Ż. zarządzam działalnością gospoda rczą lu b jestem przedstawicielem pełnomocnikiem takiej dziala lności

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

_ osobiście..'.

7 tego tytułu osiągnąlem(ęlam ) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ..........'.......'......

vil.
W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spótki): nie dotyczy

_ wspólnie 7 innymi osobami

_ jestem członkiem zarządu (od kiedy): .'..'..'.''.''.''.

- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

-jestem crlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
vilt.
lnne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem
kwot uŻvskiWanych z każdego tytułu:
sZkoła PodstaWoWa nr 2 w Głubczycach- 68197,10 zł
Urząd Miejski W Głubczycach _6308 zł
Spółdzielnia Mieszkaniowa w 6łubczycach- 4200 zł
Najem lokalu mieszkalnego ul. Sobieskiego 36/4 -L400 zł

tx.
składniki mienia ruchomego o wańości powyżej 10 000 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych
należy podać markę, model irok produkcji):nie dotyczy

x.
Zobowiązania pieniężne o Wartości powyżej 10 0 00 zlotych' W tym zaciągnięte kredyty i pożyczki
oraz warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości):
Kredyt hipoteczny (zakup mieszkania) 58598,16 zł millennium bank


