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

2, Jeże|i poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, nateży wpisać ,,nie
dotyczy".

3' osoba składająca oświadczenie obowiązana jest okreś|ió przynależnośi poszczególnych składników
majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością
majątkową.

4. oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju iza granicą.

5. oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzyte|ności pieniężne.

6' W części A oświadczenia zawańe są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu

zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.

.i |:,,llr . . : l',. '.;l1 .li'Ę|ii!k#v'lY{]h

,r'... . ' .. ..... ]) j. [$:.}).qł
'. 

i:'-. . : ,.,:i,. ,;',ir"!i,l lfinidUie 5i*

UWAGA: ' ' '.';..(Ą,fuj.

czĘsc A
Ja, niŻej podpisany(a)'

urodzony(a)

... Dop-ta Te-1esa Z.gan1ac7. nazw-lsk-o 1odo'we Now-_ak
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

14.05.1962r. w Pruedborzu

U-ryąd G.mi1y- w Fa|kgwie 
";...']ns.p-ęk!o1Q.s-. wym1arg po.Q-a!k-Ów 

1 op|at

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

pozapoznaniu się z przepisami ustawy zdnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działa|noŚci gospodarczej

przez osoby pełniące funkcje pub|iczne (Dz. U' z2017 r. poz.1393) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz.U. z 2017 r., poz. 1875), zgodnie z art' 24h tej ustawy oświadczam, ze posiadam wchodząóe w skład

małzeńskńj wspo| ności majątkowej lu b stanowiące moj majątek od rębny:

l.

Zasoby pieniężne:

- środki pienięzne zgromadzone w wa|ucie po|skiej: ! -050,00 
zl,

własnośĆ osobista

JA-'Ń

- Środki pienięzne zgromadzone w wa|ucie obcej: qrig._Qo-tyczy

- papiery wartościowe: 
... 1 ie .do.!yczy'.

il.

1. Dom o powierzchni: nie* dotyczy

2. Mieszkanie o powierzchni: nie

3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa:

na kwotę: .1j"e do-tyczy

m2, owańości:''..........'''''-:-:

d.o-ty-c1y. m2' o wańości:

uplawy popwe

tytuł prawny: nie dotyg-zy-

-:..-.''.''''''''''''''''''''''''''''''''-. 
tytuł prawny: n-ig-. dotyczy

powierzchnia: J 
'.3.-4. 

ha' o wańoŚci: 14 000100 zł
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rodzaj zabudowy: niez-ab-udowane tytuł prawny. Umowa dz1e-rzawy;. osobis.ta

nie dotyczy, uprawa na potrze,

4' lnne nieruchomoŚci
powierzchnia:0,12 ha o wańości: 60 000'00 z,l tytuł własność.

Działka rolna,
częŚciowo
zabudowana
budynkiem
gospodarczym

prawny: małzeńskawspÓ|noŚĆmajątkowa

o wańości: tytuł
prawny:

Posiadam udziały w spÓłkach hand|owych _ na|eŻy podac |iczbę i emitenta udziałÓw:

1!e do-ty-czy

1il.

udziały te stanowią pakiet większy niŻ 10% udziałow w społce: n1e- dotyczy

z tego tytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym dochÓd w wysokości: nie- do!y'.c.'zy

lv.

Posiadam akcje w społkach hand|owych _ na|eŻy podac |iczbę i emitenta akcji:

nie dotyczy

akcje te stanowią pakiet większy niŻ 10o/o udzia,łow w społce: n1e-...f,9ty"c'"zy

V.

Nabyłem(am) (nabył moj małzonek,zwyłączeniem mienia przyna|eznego do jego majątku odrębnego) od Skałbu

Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostki samorządu terytoria|nego, ich związkÓW komuna|nej osoby
prawnej Iub związku metropo|ita|nego następujące mienie, ktÓre pod|egało zbyciu w drodze przetargu _ na|eŻy

podac opis mienia i datę nabycia, od kogo:

nie do,tycly. 
.

vt.
1. Prowadzę działa|noŚĆ gospodarcząz (na|ezy podaĆ formę prawną i przedmiot działalnoŚci):

n!e_ -dolyczy
- osobiŚcie: nie- dolyczy

z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychod i dochod w wysokości: nie d.g-ty.czy

2. Zarządzam działa|nością gospodarczą |ub jestem przedstawicie|em/pełnomocnikiem takiej działa|noŚci (na|ezy i.
podac formę prawną i przedmiot działa|ności): ł,,,Ą,t,-1,



{

1!e dotyczy
- osobiście: nie doty-.czy

wspó|nie z innymi osobami: nie- dotyczy

z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochÓd w wysokoŚci: nie po.ty-.c-1y

vil.
1. W społkach hand|owych (nazwa i siedziba spÓ,lki): 1!e d-o-lygzy

jestem członkiem zarządu (od kiedy): . 1ie do-tyczy*

jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): 1ie do-fyczy-

)

jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): n!.e.Qo.ty.czy

z tego tytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubieg,lym dochod w wysokości: nle.do-tygły-''''''''''

jestem członkiem zarządu (od kiedy): 1!e do.tyc7y

jestem członkiem rady nadzorczej" (od kiedy): 1ie- dotyczy

jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie^ do!y..c.zy

3. W fundacjach prowadzących działalnośÓ gospodarczą: n1e.. do!y.g..zy

jestem cz,lon kiem,^,)ńń,u*t, ó,ó r.i"Jvl.- .i" ;;i';;''''''''''

jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): ..1!e do-ly-czy

jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie- dotyc--4y

z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochÓd w wysokości: 1je .do-tyc-zy.

vlil.
Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia |ub innej działa|ności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot
uzyskiwanych z kazdego tytułu:

*z ty!9{9 za!ry'$n1e.n1a; Ur"zą"Q.-Gmj1y F-ą|kó.-w ;.5-1.!''3'3,zo..zł b.rutto

.zwJ"otp-g-datk;'"a-[c"y-z-9wgg-o;...!..3-5,8_3zl

tx.
Sk,ladniki mienia ruchomego o wartości powyzej 1o ooo złotych (w przypadku pojazdÓw
podac markę, model i rok produkcji):

n.ie._dolyczy

mechanicznych nalezy
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PowyŻsze oświadczenie składam Świadomy(a), iŻ na podstawie art'. 233 $ 1 kodeksu karnego za podanie

nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wo|ności.

FałkÓw , dnia 23.04.2020 roku
(miejscowość' data)

1 Niewłaściwe skreślić.

' Nie dotyczy działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, w formię i zakresię

gospodarstwa rodzinnego.

' Nie dotyczy rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych.
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