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Biuro Rady Miejskiej

29 -05- 2020 oswrADczEN ! E MAJATKOWE
radnego gminy

.podpis L6di, dnia 29.05.2020 r.
(miejscowoSi)

Uwaga:

1. Osoba skladajqca o5wiadczenie obowiqzana jest do zgodnego z prawdq, starannego i zupelnego wypelnienia kaidej
z rubryk.

2. Jeieli poszczeg6lne rubryki nie znajdujq w konkretnym przypadku zastosowania, naleiy wpisad

,,nie dotvczv",
3. Osoba skladajqca o6wiadczenie obowi4zana jest okre5lid przynaleino56 poszczeg6lnych skladnik6w majqtkowych,

dochod6w i zobowiqzari do majEtku odrqbnego i maj4tku objqtego maliefskq wsp6lno5ciq majqtkowq.
4. O6wiadczenie o stanie maiqtkowym dotyczy majqtku w kraju iza granicq.

5. O6wiadczenie o stanie majqtkowym obejmuje r6wniei wierzytelno5ci pieniqine.
6. W czq6ci A o5wiadczenia zawarte sq informacje jawne, w czq5ci B za6 informacje niejawne dotyczqce adresu

zamieszkania skladajqcego o5wiadczenie oraz miejsca poloienia nieruchomo6ci.

czEse A

Ja, ni2ej podpisany(a), Justyna Maria Chojnacka-Duraj, Chojnacka

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) 25.03.1981 r. ........,........ w Zielonej G6rze

..Radna Rady Miejskiej w todzi

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznanfu siq z przepisamiustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym (Dz. U. z2OL7 r. poz.

L8751, zgodnie z art.24h tej ustawy oSwiadczam, 2e posiadam wchodzEce w sklad mal2eriskiej wsp6lno6ci

majqtkowej lub stanowiqce m6j majqtek odrqbny:

I.

Zasoby pieniq2ne:

- Srodki pieniq2ne zgromadzone w walucie polskiej:

- Srodki pieniq2ne zgromadzone w walucie obcej:

- papiery warto5ciowe:

na kwotq: nie dotyczy

l) Ze zmian4wprowadzon4przez $ I pkt I rozporz4dzeniaPrezesa Rady Ministr6w z dnia2 8 czerwca2\lT r. znteniajqcego rozporz4dzenie
w sprawie okreSlenia wzo16w formularzy oSwiadczefi rnaj4tkowych radnego grniny, w6jta, zastgpcy w6jta, sekretarza gminy, skarbnika gminy,
kierownikajednostki organizacyjnej gminy, osoby zarzqdzai4cej i czlonka organuzarz4dzaj4cego gminnq osob4 prawn4 oraz osoby wydajqcej
decyzje adrninistracyjne w irnieniu w6jta (Dz. U . poz. 1298), kt6re weszlo w zycie z dniern I lipca 2017 r.
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!!.

1.Dom o powierzchni: nie dotyczy .......... ffi2, o wartodci:
tytut prawny: nie dotyczy

2.Mieszkanie o powierzchni: ........65.......... ffi2, o warto5ci: okolo 400 000,- ...........

3.Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: nie dotyczy ., powierzchnia: ............,..

rodzaj zabudowy: nie dotyczy
tytut prawny: nie dotyczy
Ztego tytulu osiqgnqlem(qlam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysoko6ci: nie dotyczy

4. lnne nieruchomoSci:
powierzchnia: nie dotyc2y .................

o warto(ci: nie dotyczy

tytul prawny: nie dotyczy

ilt.
1. Posiadam udzialy w sp6tkach handlowych z udziatem gminnych os6b prawnych lub przedsiqbiorc6w,

w kt6rych uczestniczq takie osoby - nale2y poda6 liczbq i emitenta udzial6w:

udzialy te stanowiq pakiet wiqkszy nil LO% udzial6w w sp6lce: nie dotyczy

Z tego tytulu osiqgnqtem(qtam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: nie dotyczy

2. Posiadam udziaty w innych sp6lkach handlowych - nale2y podai liczbq i emitenta udzial6w: nie dotyczy

Z tego tytulu osiEgnqlem(qlam) w roku ubieglym doch6d w wysoko5ci: nie dotyczy

!v.
Posiadam akcje w sp6lkach handlowych z udzialem gminnych os6b prawnych lub przedsiqbiorc6w,

w kt6rych uczestniczq takie osoby - nale2y podad liczbq i emitenta akcji:

akcje te stanowiq pakiet wiqkszy ni210% akcjiw sp6lce: nie dotyczy

Z tego tytulu osiEgnqtem(qlam) w roku ubieglym doch6d w wysoko6ci: nie dotyczy

2. Posiadam akcje w innych sp6lkach handlowych - nale2y poda6 liczbq i emitenta akcji: nie dotyczy ....,.....

Z tego tytutu osiqgnqlem(qlam) w roku ubieglym doch6d w wysoko6ci: nie dotyczy

V.

Nabylem(am) (nabyt m6j maf2onek, z wylqczeniem mienia przynale2nego do jego majqtku odrqbnego)
od Skarbu Pa6stwa, innej paf stwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu terytorialnego, ich zwiqzk6w,

komunalnej osoby prawnej lub zwiqzku metropolitalnego nastqpujqce mienie, kt6re podlegalo zbyciu

w drodze przetargu - nale2y poda6 opis mienia i datq nabycia, od kogo: nie dotyczy



vt.
1. Prowadzq dzialalno66 gospodarczq (nale2y poda6 formq prawna i przedmiot dzialalno6ci): nie dotyczy ...

- wsp6lnie z innymi osobami nie dotyczy

Ztego tytufu osiqgnqlem(qlam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokoSci: nie dotyczy ......................

2.Zarzqdzam dzialalno6ciq gospodarczq lub jestem przedstawicielem pelnomocnikiem takiej dziafalnoSci

(nale2y podai formq prawnq i przedmiot dziatalno6ci): nie dotyczy

- wsp6lnie z innymi osobami nie dotyczy

Z tego tytulu osiqgnqlem(qlam) w roku ubieglym doch6d w wysoko6ci: nie dotyczy

vil.
W sp6lkach handlowych (nazwa, siedziba sp6tki): nie dotyczy

- jestem czlonkiem zarzEdu (od kiedy): nie dotyczy

- jestem cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy

Z tego tytulu osiqgnqlem(qtam) w roku ubieglym doch6d w wysoko5ci: nie dotyczy

vlll.
lnne dochody osiqgane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalno6cizarobkowej lub zajq6, z podaniem
kwot uzyskiwanych z kazdego tytulu:
- z tytulu diet radnego:3L 404,32
- z tytulu diety rad osiedli: 551,94
- z tytulu zatrudnienia na podstawie umowy o pracq: 97 7O8,O5

tx.
Sktadniki mienia ruchomego o warto6ci powy2ej 10 000 zfotych (w przypadku pojazd6w mechanicznych

nale2y podai markq, model i rok produkcji): FORD FOCUS,2010 rok

x.
Zobowiqzania pieniq2ne o warto6ci powy2ej 10 000 zlotych, w tym zaciqgniqte kredyty i po2yczki

oraz warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysoko6ci):



czEse B
Adres zamieszkania osoby skladajacej o3wiadczenie:

Miejsce poto2enia nieruchomo5ci wymienionych w punkcie ll czq6ci A (adres):

2.

Powy2sze oSwiadczenie skladam 6wiadomy(a), i2 na podstawie art. 233 5 1 Kodeksu karnego za podanie
nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolno6ci.

L6di,29.05.2020 r.

(miejscowoSi, data)


