
oŚWIADczEN lE MAJATKoWE
wr , skarbnika gminy, kierewnika jednestki erganizaeyJnej gminy, eseby

2.

3.

4.

5.

6.

12.03.2021 roku

prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia

każdej z rubryk.

Jeżeli poszczegó|ne rubryki nie znajdujq w konkretnym przypadku zastosowania, naIeży wpisaó ,,nie dotyczy''.

osoba składająca oświadczenie obowiązana jest okreś|ió przyna|eżność poszczególnych składników
majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego matżeńską wspó|nością
majątkową.

oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majqtku w kraju iza granicą.

oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzyteIności pieniężne'

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

zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.

czĘsc A
Ja, nizej podpisany(a),

urodzony(a) 12.03.1979 r.

Anna Alasla4ja -Wajnberger naawis-ko- rodowe Skiba
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

w Ooocznie

o wartoŚci. 46 000'00 zł tytuł własnośc
prawny:

o wartości: ,15 000,00 zł tytu.l właqnosc
prawny:

Ur-ząd Gminy w Fa|ko-w1e - Skarbnik Gminy

rmiójśce żatrudnienia. stanowiskó iuo.iu ńr<cia)

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 wchodzące w skład

małzeńskiej wspo|noŚci majątkowej lub stanewiąee mej m4ątek ed rębny:

I.

Zasoby pieniężne:

- środki pienięzne zgromadzone w waIucie po|skiej:

:----------------
- Środki pienięzne zgromadzone w wa|ucie obcej:

130 000,00 zł

nie do-ty_czy

p"pi"'v *uło..io*". ni" oot51")y.

na kwotę: n1e dotyczy

il.

3. Gospodarstwo rolne:

z tego tytułu osiągnęłam w roku ubiegłym przychod i dochod w wysokości' 1500,52 zt przychod,0,00 zł dochod

4. Inne nieruchomoŚci:
powierzch ni a. 112m' budynek

gospooarczy
Działka siedIiskowa
o pow. 0,40 ha

A,{ą,n*



1il.

Posiadam udziały w spÓłkach hand|owych - na|eŻy podac |iczbę i emitenta udziałow:
nie dotyczy

udziały te stanowią pakiet większy niŻ 10% udziałÓw w spÓłce: nle do-tyczy

' tó; i'ili; ;iil;;ilii Ń ;;k; ;ffiń ;;;ńil ;y,ot.os.i. .i" l"tyJv
lv.

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

akcje te stanowią pakiet większy niŻ 10% udziałow w społce: nle doty.gzy

; t;iliyil'' "'iig;ił"'ręt..l* ,or.u u|i.głń J;;ilil;ńk;.;i.. ;i;;;il;y
V.

Naby.lem(am) (nabył moj małzonek, z wytączeniem mienia przyna|eŻnego do jego majątku odrębnego) od Skarbu
Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostki samorządu terytoria|nego, ich związkow komunalnej osoby
prawnej Iub związku metropoIitaInego następujące mienie, ktore podIegało zbyciu w drodze przetargu _ na|eŻy podac
opis mienia i datę nabycia, od kogo:

n!e dotyczy

vt.
1. Prowadzę działa|noŚc gospodarczą2 (na|eŻy podać formę prawną i przedmiot działa|ności):

nie dotyczy
. osobiŚcie. nie dotyczy

z tego tytułu osiągnąłem(ę.łam) w roku ubiegłym przychÓd i dochÓd w wysokoŚci: nle dotyczy

2. Zarządzam działaInością gospod arczą |ubjestem przedstawicie|em/pełnomocnikiem takiej działa|ności (na|ezy
podaĆ fdrmę prawną i przedmiot działa|noŚci):

nie dotyczy

- osobiŚcie: nie do-tyczy

-wspÓ|niezinnymiosobami:niedotyczy

z tego tytu.łu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym dochod * *y=oł.os.i: nie dotyczy

vil.
1. W społkach handlowych (nazwa i siedziba społki):n!e' dolycz-y

. jestem członkiem zarządu (od kiedy): nle dotyc-zy

j;;i;.'ionxi"' r.uióly n,a.o,",ej (od kiedy) ni" Jot1,.)1l

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy "i-- 7-l

-..1.i |.. iĄtt
'ł' l'



Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochod w wysokoŚci: nie-.dotyczy

2. W spółdzielniach:

- jestem członkiem l."'J1l-n"o'or.cze13 1oJ t<iedy). ;i;;;ii";i'y

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

z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochod w wysokoŚci: n1e dotyczy

ztego tytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubieg.łym dochÓd w wysokoŚci: nie dotyczy

vilt.
Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działa|ności zarobkowej |ub zajęĆ, z podaniem kwot

uzyskiwanych z kaŻdego tytułu:

z tytułu zatrudnienia: 111 436'98 zł

umowy z|ecenia: 2125,40 zł

działaI no-sc wyko nywa na osobiscie : 5040, 00 zł
zwro! podatku akcyzowego-: 41 0,93 zł
IX.
Sk.ładniki mienia ruchomego o wańoŚci powyzej 10 000 złotych (w przypadku pojazdow mechanicznych na|ezy
podac markę, mode| i rok produkcji):

Vo|kswagen Passa! 2006 rok - wspołw|asnoŚĆ.

Nissan Qashoai 2016 rok - własnoŚć

x. --'
Zobowiązaaia pienięzne o wańoŚci powyzej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i poŻyczki oraz warunki na
jakich zostały udzie|one (wobec kogo, w związku z )akim zdarzeniem, w jakiej wysokości):

nie dotyczy

,".-\,

#,Y



Powyzsze oŚwiadczenie sk,ladam świadomy(a), iŻ na podstawie art

Iub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.

Fałków, .dnia 1.2.03^. 
-2;0-21 

roku
(miejscowość, data)

l Niewłaściwe skreślić.
2 Nie dotyczy działalności .r,vytlvórczej

gospodarstwa rodzinnego.
I Nie dotyczy rad nadzorczych

233 S 1 kodeksu karnego za podanie nieprawdy

h,n^* l\t,,' nbu*r,i ... tp"fiśi J

w rolnictwię w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej' w formie i zakresle

spółdzielni rnieszkaniowych.


