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(miejscowość}

Uwaga:
1. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i

zupetnego wypełnienia każdej z rubryk.
2, Jeże|i poszczegó|ne rubryki nie znajdujq w konkretnym przypadku zastosowania, na|eży wpisać

.,,nie doryczy".
3. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest okreś|ić pnyna|eżność poszczególnych

składników majątkowych, dochodów i zobowiqzań do majątku odrębnego i majątku objętego
malżeńską wspólnością maiątkową.

4. oświadczenie o stanie majątkourym dotycry majątku w kraju i za granicq.
5. oświadczenie o stanie majqtkowym obejmuje również wierzyte|ności pieniężne.
6. W części A oświadczenia zawarte sq informacje jawną w części B zaś informacje niejawne

dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie orau miejsca położenia
nieruchomości.

czĘŚĆ A
Ja, niżej podpisany{a),..Mary|a Aleksandra Domańska zd. Konieczna.................

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)
urodzony(a) .........20 marca 1964 roku w ........ Kielcach..............

......Szkoty Podstawowej im. Marii Skłodowskiej. Curie w Klewie....'

......Radna Rady Gminy w Fatkowie.
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1.990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2o17
r. poz' 1875), zgodnie z art.24h tej ustawy oświadczarn, że posiadam wchodzqce w skład małżeńskiej
wspólności majqtkowej Iub stanowiqce mój majqtek odrębny:

t.

Zasoby pieniężne:

- śróati pieniężne zgromadzone w wa|ucie po|skiej: ........nie dotyczy.......

- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: .............nie dotyczy.......
_ papiery wańościowe: .........nie doĘczy
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1. Dom o powierzchni: .............300................ m2. o wartości: ....280.000,00 złoĘch.....

ĄĄuł prawny:'.....,,własność,,-,, m atżeńska wspó| ność majqtkowa,,

2. Mieszkanie o powierzchni: '....nie dotyczy..............ffi2, o wartości: .....nie dotyczy.......

tytuł prawny: ......nie dotyczy.......

3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: indywidualne- uprawy polowe...., powierzchnia: ...3.34ha

o wartości: 30.oo0,00zt { dom +budynki gospodarcze .-20.000,00zt, grunty ro|ne- 10.000,00 zł..........

rodzaj zabudowy:..dom + budynki gospodarcze

\[uł prawny: .......,,własność,, _,, majątek odrębny,,....
Z tego tytułu osiqgnqłem{ętam)w roku ubiegtym przychód i dochód w wysokości: ...nie dotyczy........

Ptatność bezpośrednia do gruntów ro|nych z ARiMR to: 3515,79 ztotych ,,majqtek odrębny,,

4. lnne nieruchomości:
powierzchnia: ....0,34ha - działka. 0,46ha( udział w % części nieruchomości.....

niezabudowanej)
wartości :'..........2000,00 zł.

tytuł prawny : 
,,własność,,-

,,majqtek odrębny,,

Z tego Ętułu nie osiqgnętam przychodów

,,wspótwłasność,, _ m ajqtek odrębny,,

Wartość działek wynosi: 3000,00 zł.bni dochodów.

M.

]-. Posiadam udziaĘ w spótkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub
przedsiębiorców, w których uczestniczq takie osoby - naIeży podać liczbę i emitenta udziałów:

udziaĘ te stanowiq pakiet większy niz Loo/o udziatów w spółce: .....nie dotyczy.......

Z tego Ą1tutu osiqgnqtem(ęłam)w roku ubiegtym dochód w wysokości: .. nie dotyczy.......

2. Posiadam udziaĘ w innych spótkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta udziałów:

Z tego tytułu osiqgnąłem{ęłam} w roku ubiegtym dochód w wysokości: ...nie dotyczy.......

tv.

].. Posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych Iub przedsiębiorców,
w których uczestniczq takie osoby - należy podać |iczbę i emitenta akcji:

akcje te stanowiq pakiet większy niŻIa% akcji w spółce: .................'nie dotyczy...

Z tego Ą1tułu osiqgnątem{ętam} w roku ubiegtym dochód w wysokości: ............nie doĘczy.......

2. Posiadam akcje w innych spółkach handlowych _ należy podać |iczbę i emitenta akcji: ...................

Z tego Ę1tutu osiqgnqłem(ętam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: .'.......nie doĘczy.......

V.
Nabytem(am) (nabyt mój matźonek, z wyłqczeniem mienia przyna|eżnego do jego majqtku

odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu
terytorialnego, ich zwiqzków, kornunalnej osoby prawnej lub zwiqzku metropolitalnego następujqce
mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu - należy podać opis mienia i datę nabycia, od
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1' Prowadzę działalność gospodarczq (należy podać formę prawnq i przedmiot działa]ności): ....."........

_ wspó|nie z innymi osobami .........nie dotyczy.......
Z tego tytułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wyśokości: .. nie dotyczy........
2. Zarz4dzam dziatalnościq gospodarczq |ub jestem przedstawicielem pełnomocnikiem takiej
działalności (należy podać formę prawnq i przedmiot działalności): ......nie dotyczy.......

_ wspótnie z innymi osobami .nie dotyczy
Z tego Ą1tutu osiągnqtem {ęłam) w roku ubiegtym dochód w wysokości: ..........nie dotyczy.......

vll'
W spótkach handlowych {nazwa, siedziba spótki}: ...............nie dotyczy.......

- jestem cztonkiem zarzqdu (od kiedy): ............nie doĘczy.......
_ jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): ..................nie doĘczy...

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ...............nie dotyczy.......
Z tego tytułu osiągnąłem (ęłam} w roku ubiegĘm dochód w wysokości: ......nie doĘczy.......

vill.
lnne dochody osiqgane z tytułu zatrudnienia lub innej działa|ności zarobkowej lub zajęą z podaniem
kwot uzyskiwanych z każdego ĘĄułu:
-umoWaopracę_133'169,59złotych-,,majqtekodrębny.'....
- dieta radnego gminy _ 15.550, 00 złotych . .'majqtek odrębny.'....
- dochód z dziatalności wykonywanej osobiście _ 2104,00 ztotych - ,,majqtek odrębny,,

tx.

Sk|adniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 złoĘch (w przypadku pojazdów
mechanicznych należy podać markę, model i rok produkcji): ............

- ciqgnik ro|niczy URsUs C- 60, rok produkcji 1985 , 
..Własność.' - '.majqtek odrębny.'....

- samochód osobowy Subaru Forester, rok produkcji 2009. Data zakupu 26 |ipca 2019 roku -
..wspótwłasność'. - ,' majqtek odrębny'. . Udział w 1/2 części .."................

- samochód osobowy Mitsubishi ASX,rok produkcji 2014. Data zakupu 18 sierpnia 2020 roku..'..........

,,własność,, -,,majqtek odrębny',

x.
Zobowiqzania pieniężne o wartości powyżej 10 000 złotych, w tym zaciqgnięte kredyty i pożyczki oraz

warunki, na jakich zostaty udzie|one (wobec kogo, w zwiqzku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości):
. kredyt gotówkowy na remont domu mieszkalnego zaciqgnięty w Banku Spótdzielczym w
Przedborzu o/ Fałków w wysokości40.000,00 złoĘch wobec Marii Domańskiej na okres 5 lat.
Zobowi4zanie to stanowi ., matżeńskq wspólność majqtkowq', . Data zaciqgnięcia kredytu to:
11 stycznia 20].9 roku. Kredyt spłacono w dniu 2 marca 2021 roku.
Pozostała kwota do spłaty na dzień 3L.L2.2021' roku to: 0,00 złoĘch
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Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iz na podstawie ań. 233 5 1 Kodeksu karnego za

podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wo|ności.

.Czermno - Kolonia ,dnia 28.04.2022 r.
(miejscowość, data)
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