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OSWIADCZENIE MAJI\TKOWE ctwPvli~l oGWI 'J 

radnego gminy 
PRZEWODNI~Zf\CY Nowe Miasto, dnia 12 marca 2019 r.~Gm\nY 

(miejscowosc) 

~1r~ 
Uwaga: 
1. 	 Osoba sktadaj'lca oswiadczenie obowi'lzana jest do zgodnego z prawd'l, starannego i 


zupetnego wypefnienia kaidej z rubryk. 

2. 	 Jeieli poszezegolne rubryki nie znajdujq w konkretnym przypadku zastosowania, naleiy wpisac 

"nle dotyczy". 
3. 	 Osoba sktadajCJca oswiadczenie obowi'lzana jest okre~lit przynaleinosc poszczeg61nych 

skfadnikow maj~tkowych, dochodow i zobowiClzan do maj'ltku odr~bnego i majCltku objf;:tego 
matier'iskCJ wspolnoscict majCltkowCl. 

4. 	 OSwiadczenie 0 stanie maj~tkowym dotyczy majCltku w kraju i za granic'l. 
5. 	 Oswiadczenie 0 stanie maji}tkowym obejmuje r6wniei wierzytelnosci pieni~ine. 
6. 	 W cz~sci A oswiadczenia zawarte Set informacje jawne, w cz~sci B zas informacje niejawne 

dotyczilce adresu zamieszkania skfadaii}cego oswiadczenie oraz miejsca pofoienia 
nieruchomosci. 

cz~stA 
Ja, niiej podpisany(a} Anna Zawadzka rod. Podgrudna 


(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe) 


urodzony(a) 14.07.1971 r. w Putlusku 

FANEX Sotka z 0.0. Radonice, pracownik produkcji owocowo-warzywnej 

(mieJsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja) 


po zapoznaniu si~ z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzqdzie gminnym (Dz. U. z 2017 
r. poz. 1875), zgodnie z art. 24h tej ustawy oswiadczam, ie posiadam wchodzqce w sktad mafieriskiej 
wspolnoscl maj<ttkowej lub stanowiqce m6j majqtek odr~bny: 

I. 


Zasoby pieniE:ine: 

- srodki pieni~ine zgromadzone w walucie polskiej: 4.000,00 zl 

- srodki pieniE;ine zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy 

- papiery wartosciowe: nie dotyczy 


I 



II. 


1. Dom °powierzchni: 130,00 m2, 0 wartosci: 150.000,-zl 

tytul prawny: wlasnosc malionka 

2. Mieszkanie: nie dotyczy 

tytul prawny: 

3. Gospodarstwo rolne: 

rodzaj gospodarstwa : produkcja og6lnorolna: powierzchnia: 6,89 ha 

o wartosci 200.000,- zl 

rodzaj zabudowy: garaz, obora, stodola 

tytul prawny: wlasnosc m~ia 


Z tego tytulu osiqgnqlem w roku ubiegtym przychOd i doch6d w wysokoSci: p.13.000,00 zl 


d. 9.500,00 zl 


4 . Inne nieruchomosci : 

las sosnowy - 6,78 ha 

o wartosci: 200.000,-zl 

tytul prawny: wlasnosc m~ia 


III. 

1. Posiadam udziaty w sp61kach handlowych z udzialem gminnych os6b prawnych lub 
przedsie:biorcow, w ktorych uczestniczCj takie osoby - naleiy podac liczb~ i emitenta udzial6w: 
nie dotyczy 

udziaty te stanowiq pakiet wie:kszy nii 10% udzial6w w sp6lce: nie dotyczy 
Z tego tytulu osiqgnqlem(~lam) w roku ubieg/ym doch6d w wysokosci: nie dotyczy 

2. Posiadam udziaty w innych sp61kach handlowych - naleiy podac liczb~ i emitenta udziatow: 
nie dotyczy 
Z tego tytulu osiqgnqlem(~lam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci : nie dotyczy 

IV. 

1. Posiadam akcje w spolkach handlowych z udzialem gminnych os6b prawnych lub przedsi~biorcow, 
w kt6rych uczestniczq takie osoby - naleiy podac liczbe: i emitenta akcji: 
nie dotyczy 
akcje te stanowiCl pakiet wi~kszy nii 10% akcji w sp6lce: nie dotyczy 
Z tego tytulu osiqgnCltem(e:1am) w roku ubiegtym doch6d w wysokosci: nie dotyczy 

2. Posiadam akcje w innych sp61kach handlowych - naleiy podac liczb~ i emitenta akcji: nie dotyczy 
Z tego tytulu osiqgnqlem(~tam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci: nie dotyczy 

V. 
Nabytem(am) (nabyl moj malionek, z wylqczeniem mienia przynaleinego do jego majqtku 
odre:bnego) od Skarbu Par'istwa, innej paristwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu 
terytorialnego, ich zwiqzk6w, komunalnej osoby prawnej lub zwiqzku metropolitalnego naste:pujqce 
mienie, kt6re podlegalo zbyciu w drodze przetargu - naleiy podac opis mienia i dat~ nabycia, od 

kogo: 
nie dotyczy 



VI. 

1. 	 Prowadz~ dzialalnosc gospodarczq (naleiy podac form~ prawn<j i przedmiot dzialalnosci: 
- nie dotyczy 

- wsp61nie z innymi osobami nie dotyczy 
Z tego tytulu osiClgnCllem(~lam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysoko.sci: nie dotyczy 

2. Zarzqdzam dziatalnosci<j gospodarczCl lub jestem przedstawicielem pelnomocnikiem takiej 
dzialalnosci (naleiy podac form~ prawnq i przedmiot dzialalnoSci): nie dotyczy 
- osobiScie nie dotyczy 
- wsp61nie z innymi osobami nie dotyczy 
Z tego tytutu osiqgnqlem(~lam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: nie dotyczy 

VII. 

W spolkach handlowych (nazwa, siedziba spotki): nie dotyczy 
- jestem cztonkiem zarz<jdu (od kiedy): nie dotyczy 
- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy 
- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy 
Z tego tytulu osiqgnqlem(~tam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: nie dotyczy 

VIII. 

Inne dochody osi'lgane z tytutu zatrudnienia lub innej dziatalnosci zarobkowej lub zaj~c, z podaniem 

kwot uzyskiwanych z kaidego tytulu: 

- ze stosunku pracy - 64743,02 zf 

- umowa zlecenie - 1 548,80 zt 

- dieta sottysa - 960,-zl 

- prowizJa - 272,- zt 

- dieta radnego - 600,00 zt 

IX. 


Skladniki mienia ruchomego 0 wartosci powyiej 10 000 z/otych (w przypadku pojazd6w 


mechanicznych naleiy podac mark~, model i rok produkcji): 


- samoch6d osobowy Opel ASTRA - rok prod. 2014 


- samoch6d osobowy Opel Astra - rok prod. 2010 


- samoch6d osobowy Audi A4-B6 - rok prod. 2002 


- kombajn zboiowy - rok prod. 1986 


X. 

Zobowiqzania pieni~ine 0 wartosci powyiej 10 000 zlotych, w tym zaciqgni~te kredyty i pozyczki oraz 


warunki, na jakich zosta!y udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokosci): 


nie dotyczy 



