
OSWIADCZEN IE MAJAT KOWE
wó ,skarbnikagminy,

2' Jeże|i poszczegó|ne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, naIeży wpisać ,,nie dotyczy''

3. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest okreś|ić przynależność poszczegó|nych składnikóv

majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnościi

mają{kową.

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 adrest

zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.

czĘsc A
Ja, niŻej podpisany(a), An1a A1ag!"ąąa"Ęęjn.p-ep"ę1-.....'....13z.wisko rodowe Skiba

(imiona i nazwi sko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) 
! 

2._0--3_, 1.p/--9-.1 w .opocz-1|ę

U-rz.ą-QG*miny...w-...Ęęlh".o"wie;..S.k"a1b1i[Gmiry-...|3|.(Ów

(m iejsce zatrud nienia, stanowisko Iub funkcja)

pozapoznaniu się z przepisami ustawy zdnia 21 sierpnia 1997 r' o ograniczeniu prowadzenia działa|ności gospodarcze

przez osoby pełniące funkcje pub|iczne (Dz. U. z2017 r' poz',1393) oraz ustawy z dnia 8 marca'1990 r. o samorządzit

gminnym (Dz'U. z 2017 r., poz. 1875), zgodnie z art, 24h tej ustawy oŚwiadczam, że posiadam wchodzące w skłat

małzeńskiej wspÓ|noŚci majątkowej :

t.

Zasoby pieniężne:

- Środki pienięŻne zgromadzone w wa|ucie po|skiej: e-1! pQ-o-,p-p 
-z-l

- środki pienięzne zgromadzone w wa|ucie obce.1: fi-ę do.ty.c;y

- papiery wartoŚciowe: . n1-e-..Q"9!yc""1y..

na kwote: nie dotvczv

lt.

1. Dom o powierzchni: 1-9-0_

2. Mieszkanie o powierzchni:

3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa:

r odzĄ za b u d owy : 9'9"s-p-9p"al".c"ra

z tego tytułu osiągnę.łam w roku ubiegłym przychod i dochod w wysokoŚci:

4. Inne nieruchomoŚci:
powierzchnia.' 112m, budynek o wartoŚci: 46 000,00 zł tytuł

9"99po-dę]"9;y- ...'..........
prawny:

Działka sied|iskowa o wartoŚci: 15 000'00 zł tytuł

m2, o wartości: 9.9"q..."9"90,00 zł tytuł prawny: wla"ę19-Ś-ć

2'0-!'..7,5!^.'1!..p.11y".c.|.1Qd'.'0'..00.;|..do-9.|.lÓd

własność

llMa ttuIl-\"' v Lv9 p9lł. 0.ł0 tl1 prawny:



ilt.

Posiadam udziały w społkach hand|owych * na|eŻy podaĆ |iczbę i emitenta udziałow:

udziały te stanowią pakiet większy niŻ 10% udziałÓw w społce: .....nte pp.!y-ęzy

z tego tytułu osiągnąłem(ętam)w roku ubiegłym dochod w wysokości: n1e.-Q-o-!yęy

tv.

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

akcje te stanowią pakiet większy niŻ 10o/o udziałow w społce: n|ę -Q.o-!yczy ..'...

V.

Nabyłem(am) (nabył moj małżonek,zwyłączeniem mienia przyna|eŻnego do jego majątku odrębnego) od Skarbu

Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostki samorządu terytoria|nego, ich związkow, komuna|nej osoby

prawnej Iub związku metropo|ita|nego następujące mienie, ktore pod|egało zbyciu w drodze przetargu _ na|eŻy podaĆ

opis mienia i datę nabycia, od kogo:

vt.
1. Prowadzę działa|noŚć gospodarcząz (na|eŻy podaĆ formę prawną i przedmiot działa|ności)

- osobiŚcie: ..nie.do-!yga{

- wspoInie z innymi osobami: ....'nie- Q"ęIy.ę"ły

z tego tytułu osiągną,lem(ęłam) w roku ubiegłym przychod i dochód w wysokoŚci: ..pię.Q.".o-!y9z"y.

2. Zarządzam dzia,łaInością gospodarczą |ub jestem przedstawicie|em/pełnomocnikiem takiej działaInoŚci (na|ezy
podac formę prawną i przedmiot działa|nosci):

1ie.do!y.ęy
. osobiście: nie dotvczv

- wspoInie z innymi osobami: ......lie-'d-q!yę"l*y

z tego tytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym dochÓd w wysokoŚci: .1-l.!"e d-o.!y.c;y....

vil.
1. W społkach handlowych (nazwa i siedziba społki): n1e.''Q"9!y""9"zy

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): .nl"ę''.9"qJy"c.zy

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): 11e-.dolyc"zy

z tego tytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym dochod w wysokoŚci: n1e..$otyc7y-



2. W soÓłdzie|niach:/
f - jestem członkiem zarządu (od kiedy): nie-poly"c"zy

- jestem członkiem rady nadzorczej3 (od kiedy): nie 
-d.o-!ycz.y

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie -do-lyczy

z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochÓd w wysokości: ...11e.!'o!y"ęz-y

3. W fu ndacjach prowadzących działaInoŚc gospo darczą: 1 1.ę..-Qolyczy

- jestem. członkiem zarządu (od kiedy): nie- dolyczy

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): n1e dotyc-zy.....

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ..nie.do-!yg-z""y.

z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochÓd w wysokoŚci: 1e p.g-ty.c;.y.

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

uzyskiwanych z kazdego tytułu:

z!y!"l"11za.!1"q.9nieJ]"ą.'.1.9.7'''''o.9"9.,']''z...ł!'

rW!:9-!p"ogg-!|"qakgyp""w"ęg"o-;....{!]'"0-9.-zł

tx.
Składniki mienia ruchomego o wartoŚci powyiej 10 000 złotych (w przypadku pojazdow mechanicznych na|eŻy

podac markę, mode| i rok produkcji):

Vo-|kswagen Pasga! 
-200.6 1ot1 -. wgp.ółw|.ęsnoŚĆ

N !s.ęan Qaęhq ai 20-.] 
-6 1ok -- w-tasno-ść

Tovota Yaris 2021 rok _ własnoŚĆ

X.
Zobowiązania pienięŻne o wartoŚci powyżej 10 000 złotych' w tym zaciągnięte kredyty i poŻyczki oraz warunRi na
jakich zostały udzie|one (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiejwysokoŚci)

nię.9ę-tvcry

"\",

flĄ,v



Powyisze oŚwiadczenie składam Świadomy(a),iŻna podstawie ań. 233 $ 1 kodeksu karnego za podanie nieprawdy

Iub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia woInoŚci.

.T

M^* [Apstu_Lrpl
-"..*" 

6ó(iu iśi---"U---*--.

l NięwłaŚciwe skręślić.
2 Nie dotyczy działa|ności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, w formie i zakresie
gospodarstwa rodzinnego.3 Nie doIyczy radnadzorcrych spółdzielni mieszkaniowych.


