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Uwaga:
1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana je st do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego
wypełnienia każdej z rubryk.
2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać
"nie dotyczy".
3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana je st określić przynależność poszczególnych
składników m ajątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego
małżeńską wspólnością majątkową.
4. Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą.
5. Oświadczenie o stanie majątkowym obejm uje również w ierzytelności pieniężne.
6. W części A oświadczenia zawarte są inform acje jawne, w części B zaś inform acje niejawne
dotyczące adresu
zamieszkania
składającego oświadczenie
oraz
miejsca
położenia
nieruchomości.
CZĘŚĆ A

Ja, niżej podpisany(a),

Joanna Katarzyna Kwaśniowska

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a)

15.02.1973 r.

w Mielcu

zatrudniona: Prowadząca własną działalność gospodarczą pod nazwą Firma Usługowa ROL-MIX
Kwaśniowska Joanna - Radna Rady Miejskiej w Przecławiu
po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr
142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214,
poz. 1806), zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej
wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:
I.
Zasoby pieniężne:
- środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: 8000 PLN małżeńska wspólność majątkowa
- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy
- papiery wartościowe: nie dotyczy
na kwotę : nie dotyczy
II.
1. A) Dom mieszkalny o całkowitej powierzchni: 205,10 mz, użytkowana 170 m2 o wartości: 500 000 PLN
tytuł prawny: WSPÓŁWŁASNOŚĆ - małżeńska wspólność majątkowa
Dom jednorodzinny w trakcie budowy, o wartości 70000 PLN- małżeńska wspólność majątkowa

1

2. Mieszkanie o powierzchni: nie dotyczy m2, o wartości:

nie dotyczy

tytuł prawny: nie dotyczy

3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: uprawa zbóż , powierzchnia: 16,5052 ha
o wartości: 330104 PLN.
rodzaj zabudowy: dom mieszkalny z punktu 11.1A, budynek gospodarczy,
tytuł prawny: WSPÓŁWŁASNOŚĆ — małżeńska wspólnota majątkowa
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku 2018 od 01.01do 31.12.2018r przychód i dochód w wysokości:
47000 PLN (w tym dopłaty do pola)
4. Inne nieruchomości:
A) Młyn gospodarczy o powierzchni 271 m2 na działce o powierzchni 0,0343 ha
B) Budynek piekarni o powierzchni 344 m2na działce o powierzchni 0,0840 ha
o wartości:
A) działka pod zabudowę budynku młyna 5 145 PLN, budynek młyna 150 000 PLN
B) działka pod zabudowę piekarni 12 600 PLN, budynek piekarni wraz z wyposażeniem 829 016 PLN brutto.
tytuł prawny: współwłasność małżeńska, wspólnota majątkowa.

III.
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
udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w spółce: NIE DOTYCZY
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: NIE DOTYCZY
2. Posiadam udziały w innych spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta udziałów:
NIE DOTYCZY
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: NIE DOTYCZY

1. Posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców,
w których uczestniczą takie osoby - należy podać liczbę i emitenta udziałów:
NIE DOTYCZY
akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spółce: N IE D O T Y C Z Y
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: NIE DOTYCZY
2. Posiadam akcje w innych spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta akcji:
NIE DOTYCZY
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: NIE DOTYCZY

V.
1.

Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku
odrębnego)

od

Skarbu

Państwa,

innej

państwowej

osoby

prawnej, jednostek

samorządu

terytorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegało
zbyciu w drodze przetargu - należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo:
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- Działka ewidencyjna nr 232 o pow. 0,5070 ha w obrębie Kiełków stanowi grunty orne. Zakupiona
19.07.2011 r. od Agencji Nieruchomości Rolnych w Rzeszowie.
- Działki ewidencyjne nr 758, 759, 783, 785 w obrębie Kiełków zakupione 30.11.2012 r. od Agencji
Nieruchomości w Rzeszowie stanowią grunty orne, rowy, pastwiska trwałe, łąki trwałe.
- Działka ewidencyjna nr 4 o pow. 0,3992 ha położona w Zaborczu oraz działki ewidencyjne nr 141,
142, 143 o pow. ogółem 1,6243 ha w obrębie Kiełków zakupione 26.03.2013 r. od Agencji
Nieruchomości Rolnych w Rzeszowie stanowią grunty orne, lasy, rowy i pastwiska trwałe.Zakupione
27.04.2015 od Agencji Nieruchomości Rolnych w Rzeszowie.
- Działki ewidencyjne nr 135,762,764,767/2,782/2,782/3 o pow.ogółem 1,7879 ha w obrębie
Kiełków.Stanowią grunty orne,łąki trwałe,pastwiska trwałe,grunty pod rowami.

VI.
1.

Prowadzę działalność gospodarczą (należy podać formę prawną i przedmiot działalności):

a) Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, Firma Usługowa ROL-MIX Kwaśniowska Joanna,
01.61.Z Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną.
- wspólnie z innymi osobami - NIE DOTYCZY
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku przychód i dochód w wysokości:
przychód 18589,64 PLN strata 21484,24 PLN
b) P.P.H.U. "KIEŁKOWIANKA" Waldemar Kwaśniowski, Kiełków 288, 39-320 Przecław, 10.71.Z Produkcja
pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek.
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku przychód i dochód w wysokości:
Przychód 1718 608,92 PLN, Dochód 77568,79 PLN

2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej działalności
(należy podać formę prawną i przedmiot działalności):
NIE DOTYCZY
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
NIE DOTYCZY
VII.
W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki):
NIE DOTYCZY
-jestem członkiem zarządu (od kiedy):
NIE DOTYCZY

-jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): NIE DOTYCZY

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

VIII.
Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot
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uzyskiwanych z każdego tytułu:
Z prowadzonej działalności gospodarczej zgodnie z poz. II p.3 oraz VI p.1b, przychód męża z tytułu
chorobowe, renta 18746,98 PLN
Radna Gminy Przecław 2940 PLN.(dieta)
Powyższe dochody stanowią małżeńską wspólność majątkową.
IX.
Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10.000 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych
należy podać markę, model i rok produkcji):
Samochód osobowy TOYOTA SIENNA 3,3 XLE AUT - r. 2005
Samochód dostawczy MASTER DCI2463 CCM 3,5 T 06-11 Renault - r. 2008
Samochód dostawczy MASTER DCIEUR052298 CCM125 KM 3,5 T - r. 2010
Samochód dostawczy MASTER DFDB2, FDB2H6 Renault - r. 2008
Samochód dostawczy Renault TREFIĆ FLBMB6 - r. 2007
Ciągnik rolniczy John Deere 6115M - r. 2013 wartość 170000PLN
Wszystkie składniki objęte są małżeńską wspólnością majątkową.
X.
Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10.000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz
warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości):
1. Kredyt w BNP Paribas Lease Group Sp. z o.o. PI. Piłsudskiego 1, 00-780 Warszawa/Dzielnica 311:
Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej w ARiMR Rzeszów dofinansowanie 100 000 PLN, kwota
kredytu 227 980,00 PLN, 8.05.2013 r., rat 84, zadłużenie na dzień 31.12.2018, wynosi 17631,10 PLN,
ostatnia rata 13.05.2020, na zakup ciągnika rolniczego John Deere 6115M.
2. Agencja Rozwoju Rolniczego MARR S.A. ul. Chopina 18, 39-300 Mielec kredyt dla P.P.H.U. Kiełkowianka,
kwota pożyczki 21000,00 PLN,stopa oprocentowanoa 0%,zadłużenie na dzień 31.12.2018 wynosi
4200,67PLN.Ostatnia rata 2019.06.15 zakup krajalnicy automatyczna ROXY.
3. Bank Zachodni WBK, kwota kredytu w rachunku bieżącym 120 000 PLN, uruchomiony 2017.04.28 data
zamknięcia

kredytu

2020.04.24,

kwota zadłużenia

na dzień

31.12.2018,wynosi

119592,92

PLN,

oprocentowanie 5,54 % środki obrotowe.
4. Bank Zachodni WBK,kredyt dla podmiotów gospodarczych

40 000 PLN.Uruchomiony 27.04.2016 data

zamknięcie kredytu 01.08.2020.Remont/Modernizacja Urządzeń Piekarniczych. Kwota zadłużenia na dzień
31.12.2018, wynosi 16000,00PLN.Oprocentowanie 5,27%
5. Bank Zachodni WBK,kredyt dla podmiotów gospodarczych 55 000,00 PLN.Uruchomiony 03.02.2017 data
zamknięcie kredytu 02.02.2022.Remont/Modernizacja Urządzeń Piekarniczych. Kwota zadłużenia na dzień
31.12.2018, wynosi 34980,00 PLN.Oprocentowanie 7,67%
Zadłużenie objęte małżeńską wspólnością majątkową i spłacone z dochodów małżeńskiej wspólności
majątkowej.

CZĘŚĆ B

4

5

Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie
nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.

r.
___ (miejscowość, data)

(podpis)
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