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,|. oso$5ftł3pruąff 99."y'..'n9.c^z-9.ii9 9Ę9y1ią4yajest do zgodnego z prawdą, starannego izupełnego wypełnienia

każdej z rubryk. 
' Ę t'ł ij Li}lii V'i*ii'

2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym pzypadku zastosowania, należy wpisać ,,nie

dotyózy''.

3. osoba składająca oświadczenie obowlązana jest określić przyna|eżnośó poszczególnych składników

majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego matżeńską wspólnością

majątkową.

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

5. oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelności 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.

czĘŚĆ A
Ja, nizej podpisany(a),

urodzony(a)

Dorota Teresa Zgantacz nazwlsko rodowe Nowak

'14,05,1962r. Przedborzu

Urząd Gmlny- w Fa|kowie- ; [ns.pekto1 ds. wymiary'..p.o-dąlk.Ów i o-plę!

(ńiójśóe ziiiuo ń ióńia;- ś6ńóWśkó.iu b iu ń(cń)

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 zdnia 8 marca 1990 r. o samoządzie

gminnym (Dz.U. z 2017 r., poz. 1B75), zgodnie z art.24h tej ustawy oŚwiadczam, ie posiadam wchodz{ce w skład

małzeńskiej wspo|noŚci majątkowej lub stanowiące mÓj majątek odrębny:

t.

Zasoby pleniężne:

3250,00 zł.- środki pienięzne zgromadzone w walucie polskiej:

w1a s n oś.Ó 9.9"9.b i"s"[a

- Środki pienięzne zgromadzone w wa|ucie obcej: nię''Q.o-[yczy

. papiery wańościowe: fl e-.do!y-c."4y

na kwotę: . nię do.ty-gzy. . ......

lt.

2. Mieszkanie o powierzchni: nie do.ty.czy...........m', o wartoŚci: 
------

tytuł prawny: rue- dolyczy
3. Gospodarstwo rolne:

rodzĄ gospodarstwa:
"!tP!:a"w-"y 

p"919 2.77 ha' o wańości:27 00.0,0&zł..--*----- -iŻi... .
! )r1
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rodzaj zabudowy: .. ni-e1.ab.uQ.9wa.1ę tytuł prawny: U-mowa dzie1yza'wy

nie dotyczy, uprawa na potrzebl
z tego tytułu osiągnęłam w roku ubiegłym przychÓd i dochód w wysokości: własne, dochod 5331,32 zł

4. lnne nieruchomoŚci.
powierzchni a: O,12 ha o wańości: 60 000,00 zł tytuł własnoŚc-

Dzia,lka ro|na, prawny: małżeńska wspo|noŚĆ majątkowa
częściowo
zabudowana
budynkiem

. gospooarczym

Posiadam udziały w społkach hand|owych * na|eŻy podac Iiczbę i emitenta udziałow:

fl"e dg-tygzy

ilt.

udziały te stanowią pakiet większy niŻ 10o/o udziałÓw w społce: n1e -d"otyc"zy

z tego tytułu osiągnąłem(ęłam)

tv.

Posiadam akcje w spÓłkach ha

w roku ubiegłym dochÓd w wysokości: .11-e- d"o!.yc."z-y . ...

nd|owych - na|eży podać |iczbę i emitenta akcji:

nie dolyczy

V.

Nabyłem(am) (nabył mÓj małŹonek,zwyltączeniem mienia przyna|eznego do jego majątku odrębnego) od Skarbu
Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostki samorządu terytorialnego, ich związkÓw, komuna|nej osoby
prawnej Iub związku metropolita|nego następujące mienie, ktore pod|ega,lo zbyciu w drodze przetargu _ na|eŻy

podaĆ opis mienia i datę nabycia, od kogo:

nie doty_c_zy

1' Prowadzę działalność gospodarczą, (na|eŻy podac formę prawną i przedmiot działa|ności):

n!e, dotyczy

- osobiŚcie: nie- dolyczy

vt.

- wspÓlnie z innymi osobami: nie dotyczy

z tego tytu.łu osiągnąłem(ę,lam) w roku ubiegłym przychÓd i dochÓd w wysokości: nie dotyczy

2' Zarządzam działa|noŚcią gospodarczą |ub jestem przedstawicie|em/pełnomocnikiem takiej działa|ności (nalezy
podac formę prawną i przedmiot działa|noŚci):

"t
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- wspolnie z innymi osobami: n!e-.$.o!yc"-z"y

z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochod w wysokości: nle dgtyc"zy .....

vil.
1. W społkach handlowych (nazwa i siedziba spÓłki): ni.ę.do.tyg1y

r-ń;il;'to.ri". 
'"rządu 

(od kiedy): .lie 9o.tycły

. jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): fl.e do.ty.c7y

2' W społdzieIniach:

- iestem członkiem zarządu (od kiedy): pie po.!y""czy 
..

j;;il ;;ilki"; ;;il;;J;";J.i5 ł.o kiedy): nie. dolyczy

z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochÓd w wysokości: ..'fle doty..-c."1y . ....

3. W fundacjach prowadzących działa|nośc gospo darczą,' nie-.-dotyc""zy

- j;;# ;tilki;t rady nadzorczej (od kiedv): ni,e Qo-tv-c1v

ń;l"; ;;ilki;* komisji rewizyjnej (od kiedy): nie-.d.gtyc-zy... .. . .....

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

uzyskiwanych z kazdego tytułu:

lx.
Składniki mienia ruchomego o wartości powyŻej 1o ooo złotych (w przypadku pojazdow mechanicznych nalezy

podac markę, mode| i rok produkcji):

nie dotyc_zy

X.
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Zobowiązania pienięzne o wartoŚci powyzej 10 000 złotych' w tym zaciągnięte kredyty i poŻyczki oraz warunki na \
jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokoŚci): ł

I

Powyzsze oŚwiadczenie składam Świadomy(a), iŻ na podstawie ań. 233 $ 1 kodeksu karnego za podanie
nieprawdy |ub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wo|ności'

.... '' .' Fa|kÓw , ..'.,....9.!:!.i.7'''''''''7.9.'04,.zp!2.r19"1Ęy1
(miejscowość' data)

.óo'pta lza'rj.urz
(n{Pois)

1 NiewłaŚciwe skreślić.
' Nie dotyc"y działa|ności w}.twórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roŚlinnej i zwierzęcej,w formie i zakręsie

, gospodarstwa rodzinnego
. Nie dotyczy r ad nadzor czych spółdzielni mieszkaniowych.
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