
Sochocin, dnia 26 kwietnia 2022 

OSWIADCZENIE MAJ1\ TKOWE 

w6;jta, zast~pcy w6jta, sekretarza gminYl slffirboilrn gmiBY, Itierowoika jedoostkt~niz&cyfnej~m·iBy, 
osoby zar~ltdzaj~cej i c::dQDka Qrganu 1;ar::l~d1;aj~cegg-~~omtupl"awDlluol"az osoby-wydajllcej decyzje 

admioistrae'liu8 w imieoiu w6ita 1 

Uwaga: 

1. 	 Osoba skladajllca oswiadczenie obowiltzana jest do zgodnego z prawdll, starannego i zupelnego 
wypelnienia kazdej z rubryk. 

2. 	 Jei:eli poszczeg61ne rubryki nie znajdujlt w konkretnym przypadku zastosowania, naleiy wpisac ~ni~ 
dotvczy". 

3. 	 Osoba skladajllca oswiadczenie obowillzana jest okreslic przynaleinosc poszczegolnych skladnik6w 
majlttkowych, dochod6w i zobowillzan do majlltku odr~bnego i majlltku obj~tego malZenslut wsp61noscill 
majlltkowll· 

4. 	 Oswiadczenie majlltkowe dotyczy majlltku w kraju i za granicll. 

5. 	 Oswiadczenie majlltkowe obej m uje rowniei wierzytelnosci pieni~zne. 

6. 	 W cz~sci A oswiadczenia zawarte sll informacje jawDe, w cz~sci B zas informacje niejawne dotycZltce 
adresu zamieszkania skladajllcego oswiadczenie oraz miejsca polozenia nieruchomosci. 

CZF;SC A 

Ja, nizej podpisany(a) ElZbieta Krauze, nazwisko rodowe: Klimkiewicz 

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe) 

urodzony(a) 19 czerwca 1960 roku w Plonsku 

zatrudniona w Urz~dzie Miasta i Gminy Sochocin na stanowisku Sekretarza Miasta i Gminy 

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja) 

po zapoznaniu siy z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. 0 ograniczeniu prowadzenia dzialalnoSci 
gospodarczej przez OS00j pcl.niqcc funkcje publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz.2399) oraz ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. 0 samor24cizie grninnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.), zgodnie z art. 24h tej ustawy oswiadczam, 
'i.e posiadam wchodz~ce w sklad mal'zenskiej wsp61nosci maj'!tkowej 1ub stanowi'!ce m6j majl!tek odrybny: 

I. Zasoby pieni~zne: 

- srodki pieniyZne zgromadzone w walucie polskiej: 58017,03 zl. - malZenska wsp61nosc majlltkowa, 

7499,15 zl. indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego PZU IKZE - malZenska wspolnosc majlttkowa 

6000,00 zl. karta kredytowa - malienska wsp61nosc maj!ttkowa 

- srodki pieniyZrle zgromucizone w walucie obcej: nie dotyczy 

- papiery wartosciowe: Die dotyczy 

....... .. ................. ......... ........ .. na kwoty: - .. .. ....... .................. ........... ...... .. .. ........ ...... .. ....................... .. ......... .. 




II. 

1. 	 Dom 0 powierzchni: uiytkowej 106 m2
, 0 wartosci: szacunkowej 700000 zl. usytuowany na dzialce 0 pow. 

600 m 2 

tytul prawny: malZenska wsp61nosc maj~tkowa 


2.Mieszkanie 0 powierzchni m2 
- nie dotyczy , 0 wartoki : ...... ::-:-......... tytul prawny: .......... .. .:::: ........ .. ... .. .. 


3. Gospodarstwo roIne: - nie dotyczy rodzaj gospodarstwa: ...... . :-:-............... , powierzchnia: ....:-:-: .......... ... .. 


o wartosci: ....... ..... ........................ . rodzaj zabudowy: .............. ~ .......................................................... . 


tytul prawny: ................................................................ .. ............~........................................................... .. 


Z tego tytulu osiCj.gnCj.lem (ylam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokosci: ........... .. ... .... ......... . 


4. Inne nieruchomoki: 1h cz~sci domu 

powierzchnia: szacunkowa pow. uiytkowa cz~sci domu okolo 50 m2 usytuowanego na dzialce 0 pow. 0,0135 

ha 	 0 wartosci : 200 000 zl. 

tytul prawny: wsp61nosc maj~tkowa z siostr~ Jadwig~ Wand~ Bednars~ 1h cz~sci domu 

III. 


Posiadam udzialy w s?6!b~1-j 1-j1r.dlowych - nalety podac liczby i emitenta udzial6w: nie dotyczy 


udziaiy te stanowil:! pakiet wiykszy nit 10% udzial6w w sp61ce: ......~ ...................................................... . 


Z tego tytulu oSll:!gnl:!lem(ylam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: ............................. :-:-.................. . 


IV. 


Posiadam akcje w sp6lkach handlowych - nale:zy podac liczby i emitenta akcji: nie dotyczy 


akcje te stanowil:! pakiet wiykszy nit 10% akcji w sp6lce: ............ ~ ........................................ . 


Z tego tytulu osil:!gnl:!lem(ylam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: ............ .... .......'7: ....... ...... . 


V. 

Nabylem(am) (nabyl m6j maltonek, z wyll:!czeniem mienia przynaleinego do jego majl:!tku odrybnego) od Skarbu 
Panstwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorZ4du terytorialnego, ich zwiqzk6w lub od komunalnej 
osoby prawnej nastttpuj<lce mienie, kt0Te !)odlegalo zbyciu w drodze przetargu - naleZy podac opis mienia i daty 
nabycia, od kogo: nie dotyczy 
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VI. 

1. Prowadzy dzialalnosc gospodarcZ<!2 (nalety podac fonny prawn<j. i przedmiot dzialalnosci): nie dotyczy 

, 
- osobiscie .......................... .... .... ...... ............... ............ .. ..... ...... ........ ........ .... ........ ....... ........................ . .. 


- wsp6lnie z innymi osobami ... .. ....... .............................. .......... .... ..-:..................................................... . 


Z tego tytulu osi<j.gn<j.fem(lam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokosci: .. ..... ..... ::: ................ .. 


2. Zarz<j.dzam dzialalnosci'l- gospodarcz'l- lub Jestem przedstawicielem pemomocnikiem takiej 

dzialalnosci (nalety podac formy prawn<j. i przedmiot dzialalnosci): nie dotyczy 

- osobiscie ........................................................................................................................................... .. 


- wsp6lnie z innymi osobami .. ... ..... .... ................... ... .... .... ................... ........... ..................................... .. 


Z tego tytulu osi<j.gn<j.km(ylam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: .. .... ..... ........... ..~................. .. 


VII. 

1. 	W sp6lkach handlowych (nazwa, siedziba sp61ki): nie dotyczy 

- jestem czlonkierr: zarzifdu (od ki~dy): ...... ..... ......... ...................... ...... . ~ .......................................... .. .. 

- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): .................................................................................. . 

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ........................................................................... .. 

............................................ .. .... . .. .. .. .... .. ..... ... . ... .... .. ... .... .................................................................. . 


Z tego tytutu osi'l-gn'l-iem (yfam) w roku ubieglym docMd w wysokosci: ..... .... ........... :-:-:-.................... . 


2. W sp61dzielniach: 	nie dotyczy 

- jestenl czlonbem zafZ~dt, :'od kiedy i: .. .. ...... .. ...... .. . .. .... ..................... -::- ............................................ .. 

- jestem czior.!<iem rad)' nadzorcze/ (od kiedy): ................................... :-:-.............. .................. .. .. .... .... .. 

- jestem czlonJdem komisji rewizyjnej (od kiedy): .. ........ .. ............ ........ . ~................. .... ........................ . 

Z tego ty1Llu OS i<j.gl1qkn l ( ~lam ) ,,", roku ubieglym docMd w wysokosci: ............................................ . 


:; 



3. W fundacjach prowadZ8,cych dzialalnosc gospodarczq: Die dotyczy 

- jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy): .................................... :": ..... ..... ...... ................ ......... ... ......... ..... . 


- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): .. .. ..... ............ ... :~ ... ...................... .. .............................. . 


- jestem czlonkiem komisj: rewizyjnej (od kiedy): ..... ........ ... .. .. :-:...... ... ................. ..... .................... .... .. . 


Z tego tytulu osi,!gn,!lem(ylam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: .... ..... ................ ... ................. . 


VIII. 

lone dochody osi'tgane Z Vfluiu zatrudnienia lub innej dzialalnosci zarobkowej lub zajyt, z podaniem kwot 

uzyskiwanych z kaz:dego tytulu: z tytulu zatrudnienia w Urz~zie Miasta i Gminy Sochocin - doch6d: 

97306,08 zt - maiztliska wsp61nosc maj lltkowa 

IX. 

Skladniki mienia ruchomego 0 wartosci powyzej 10.000 zlotych (w przypadku pojazd6w mechanicznych naleZy 

podac mark~\ !T)r:de.1 j rQk procuh :ji) : Kl~ SEP T Samocb6d osobowy- 2008 rok, szacunkowa wartosc 11 000 zl. 

- maaeo"ka wsp6Ino~(~ maj~tk{lw~ 

X. 
Zobowi q...: 2nia D;~'1.i~Z'l e 0 V:?l tr'Sci oc v. v~e; 1),000 7JotyC'h. w tym zaci,!gniyte kredyty i pOZyczki oraz warunki, na 

jakich zostaly udzielone (wobe, kogo, w zwiqzku zj akim zdarzeniem, w jakiej wysokosci): 

nie dotyczy 


