
OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE 

burmistrza, zastępcy burmistrza, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki 
organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą 

prawną oraz osoby wydaiącei decyzje administracyjne w imieniu burmistrza1

Uwaga: 

Mosina, dnia 18.05.2015r. 

(miejscowość) 

l. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest 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 jest określić przynależność poszczególnych składników
majątkowych, dochodów i zobowiąza1i 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 obejmuje również wierzytelności pieniężne.
6. W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu

zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.

CZĘŚĆ l>._ 

Ja, niżej podpisany (a), Ji..nna Balcerek-Kałek, Balcerek 

{imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe) 

urodzony (a) 06 listopada 1970 roku w Śremie 

Urząd Miejski w Mosinie, Pl. 20 Października 1,

Kierownik Referatu Oświaty, Promocji, Kultury i Sportu 

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja) 

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu 
prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne 
(Dz. O. Nr 106, poz. 679, z 1998 r. Nr 113, poz. 715 i Nr 162, poz. 1126, z 1999 
r. Nr 49, poz. 483, z 2000 r. Nr 26, poz. 306 oraz z 2002 r. Nr 113, poz.
984 i Nr 214, poz. 1806) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. O. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz = 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 oświadc3am, ie posiadam wchod=ące w skład malieńskiej
wspólności majątkowej lub scanowiące mój majątek odrębny:

I. 

Zasoby pienie�ne: 

- ś:codki pienięine =gromad=one w walucie polskiej: 35000, 00 zł.

środ}:i. pienię:::ne =gromad=')ne w walucie ')bcej: 200, 00 € , 150, 00 $. 

- �ap i ery warcościowe na hwtę: nie dotyczy 

II. 

1. Dom o powierzchni: 120 m2, o warcości: 500 OOO 
1 
00 zł.

tytuł prawny: właściciel








