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OSWIADCZENIE MAJJ\TKOWE t{Vo............,.. 

wojta, zast~pcy w6jta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacvjnej gminy, 

osoby zarzqdzajqcej i cztonka organu zarzqdzajqcego gminnC) osobC) prawnq oraz osoby wydajqcej 

decyzje administracyjne w imieniu wojta 1 

Nowe Miasto, dnia 29.04 .2019 r. 

Uwaga: 
1. 	 Osoba skladajitca oswiadc.zenie obowi<jzana jest do zgodnego z prawdCj, starannego i zupelnego wypelnienia 

kaidej z rubryk. 
2. 	 Jeiell poszczeg61ne rubryki nie znajduj'l w konkretnym przypadku zastosowania, naleiy wpisac "nie dotyczy". 
3. 	 Osoba skladaj,!ca oswladczenle obowiqzana jest okreslic przynaleinost poszczeg61nych skladnik6w 

maj'ltkowych, dochod6w j zobowiitzan do maj'ltku odr~bnego i maj'ltku obj~tego malienskCl wsp61nosciCj 
maj'ltkow,!. 

4 . 	 Oswiadczenie maj'ltkowe dotyczy maj<ltku w kraju i za granlcq. 
5. 	 Oswladczenie majqtkowe obejmuje rownlei wierzytelnosci pieni~ine. 
6. 	 W cz~scj A oswiadczenla zawarte s'l informacje jawne, w cz~sci B zas informacje niejawne dotyczCjce adresu 

zamieszkanla skladajqcego oswiadczenie oraz miejsca potoienia nieruchomosci. 

CZ~SCA 

Ja, niiej podpisany(a), Anna Graiyna Banaszewska z d. Ostrowska, 
(imlona I nazwIsko orJl nJlwisko rodowe) 

urodzony(a) 18.12.959 r..... ............ ................................. ..... ................... . 


Przedszkole Samorzqdowe im. Misia Uszatka w Nowym Miescie , 

Dyrektor Przedszko la 
imieJs(e latrudnienla, ,tanowisko Jub (unkeja) 

po zapoznaniu si~ z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 ograniczeniu prowadzenia dzialalnosci 
gospodarC2ej przez osoby pelni<jce funkcje publiczne (Dz . U. z 2017 r. poz. 1393) oraz 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 sklad malienskiej wspolnosci majatkowej lub stanowiqce m6j 
majCl,tek odr~bny: 

I. 


Zasoby pieni~ine : 


- srodki pieni~ine zgromadzone w walucie polskiej : nie dotyczy.... ...................... .... ... ...... . 


- srodki pieni~ine zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy...................................................... 


- papiery wartokiowe: nie dotyczy 

... ............ ... ............ .......... ......... na kwot~: ... ............. .... ....... " ... ....... ......... ..... .. .. ........... ................. .. 




II. 

1. Dom 0 powierzchni: 180 m1
, 0 wartosci: 250 tys. zl dzialka 0.12 ha tytul prawny: wsp61wlasnosc 

2. Mieszkanie a powierzchni: nie dotyay 
3. Gospodarstwo rolne : 	 nie dotyczy 

rodzaj gospodarstwa : .. .... ...... .... ... ..... .... ... ... .. ....... .. .. ....... .... .. ..... .... ..... , powierzchnia: ..... .. ....... .. ...... ..... .. 
o wartosci: ........ .. .... ..... .. ......... .... .. .... ....... .. .... ... .. .... ....... ..... ......... .... ......... ..... ......... .... .......... .... .... .. .... .. .. .. . 

rodzaj zabudowy: .. .... ...... .... .... .... .. ... ......... ..... ... .. .... .. .... ...... ..... .. .. .. .. ..... ....... .... ... ...... .... ..... ..... ..... ... ..... .... . 

tytul prawny: ... .... ... ..... ...... ... ..... .. ....... ..... ..... ....... .. .. ...... ... ..... ......... .... .... ....... .. .... .. ........ ................. ... ..... .. . 

Z tego tytulu osiqgnqlem(~lam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokosci: .. .... ......... ..... .. ... ..... .. 


4. Inne nieruchomosci: 

1/ dom - pow. 200 m2 wartosc: 500 tys. dzialka 0.10 ha tytul: wsp61wfasnosc 

2/ dzialka - pow. 0.10 ha wartosc 10 tys . - Y, cz~sci 


3/ dzialka - pow. 0.20 ha wartosc 10 tys . - wsp61wlasnosc 


III. 


Posiadam udzialy w sp61kach handlowych - naleiy podac liczb~ i emitenta udzialow: 

Nie dotyczy 

udziaty te stanowiq pakiet wi~\C:szy nii 10% udzial6w w sp6lce: nie dotyczy 

Z tego tytulu osiqgnqlem(~lam) w roku ubieglym dochod w wysokosci : nie dotyay 

IV. 


Posiadam akcje w spolkach handlowych - naleiy podac liczb~ i emitenta akcji: 

Nie dotyczy 

akcje te stanowi q pakiet wi~l<szy nii: 10% akcji w sp6lce: 

Z tego tytulu osiqgnqlem(~lam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci : .. ........... ...... ... ..... .. .. ......... ...... .... .. 


V. 
Nabylem(am} (nabyl m6j malionek, z wylqczeniem mienia przyna\einego do jego maj<\tku odr~bnego) 
od Skarbu Panstwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu terytorialnego, ich 
zwiqzk6w, komunalnej osoby prawnej lub zWiqzku metropolitalnego nast~pujC!ce mienie, kt6re pod\egalo 
zbyciu w drodze przetargu - naleiy podac opis mienia i dat~ nabycia, od kogo : ..... .. .. ...... ...... .. .... .. ... ... ...... . 
..... .... .... ....... .. .... . .... ... ...... ..... ..... .. ... ... ... ...... ..... ... ...... ...... ... . nie dotyczy 

VI. 
1. Prowadz~ dzialalnosc gospodarczC!l (na\eiy podac form~ prawnq i przedmiot dziatalnosci): .......... ..... .. .. 


..... .... ... .......... ...... ... ........ ...... ... ..... ............ ..... ..... .... ...... ..... ....... .. .... ...... n;e dotyczy 




- osobiscie ... ... .. .............. .... ... .. ...... .... ...... ..... .. ... ........ .... .. ... .... .. .... ........... ...... ..... .. ............... .. ... ..... ... .. ...... . 


- wsp61nie z innymi osobami ........ ..... .. ....... .... ..... ......... ........ ... ... ....... ...... .. ....... ..... ..... ...... ........... ... ......... . 


Z tego tytulu osiqgnqlem(~lam) w roku ubiegtym przych6d i doch6d w wysokosci: ....... .............. ........... .. 


2. Zarzqdzam dzialalnosclq gospodarczq lub jestem przedstawicielem, pelnomocnikiem takiej dzialalnosci 
(naleiy podac formli prawnCj i przedmiot dzialalnosei): nie dotyczy 

- osobiscie nie dotyczy 


- wspolnie z innymi osobami nie dotyczy 


Z tego tytulu osiCjgnqlem(~lam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: nie dotyczy 

VII. 

1. W spolkach handlowych (nazwa, siedziba spolki): nie dotyczy 

- jestem czlonkiem zarzCjdu (od kiedy): ...... .......... ........ ......... .. ... ........... .. .. ............ .. ... .. ...... ..... .... .. ...... .. .. . 


- jestem ezlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): .... ... .. .. .. .. ..... .... .. .. .... ... ... ....... ........... .... .. ...... ...... .... ...... ... . 


- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy) : .. ..... ... ...... ............. ............ ............. .... ...... .. .. ... ...... ...... . 


Z tego tytulu osiqgnqlem(~lam) w roku ubieglym dochod w wysokosci : ... .. .... .... ....... .. ........... .. .. .......... . .. 


2. W sp6ldzielniach: nie dotyczy 

- jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy) : ......... ........ ....... .. .. .... ..... ... ......... ............ ............ .. .... ... .... .. .. ... ...... . 


- jestem cz/onkiem rady nadzorczej' (od kiedy) : .. ...... .... ......... .......... ...... ... .. .......... .... .. ... .. ............ .... .. ... .. 


- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy) : ... .. .. ...... .. ......................... ...... ...... ........ .. ..................... . 


Z tego tytulu osiqgnqlem(~jam) w roku ubiegtym doch6d w wysokosci : ........ ........ .... ..................... .... .... . 


3. W fundacjach prowadzCjcych dziala/nose gospodarczq : nie dotyczy 

- jestem cztonkiem zarzCjdu (od kiedy) : .... ......... ...... ..... ...... .. ......... .... ...... .... ............. .. ....... .. ........ ........... .. 


- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy) : .. ....... .. ......... ............ .................. .. ... ...... .... ... .. ......... .. .. .... . 


- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy) : ... .. .. ........ ........... .... ......... .... ... .. .... ... ... .. ........ .. ............ .. 




Z tego tytulu osiCjgnCllem(~tam) w roku ubieglym dochod w wysokosci: ........ ........ ...... ......... .. ....... .... .... . . 


VIII. 

Inne dochody osiClgane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnosci zarobkowej lub zaj~c, z podaniem 
kwot uzyskiwanych z kaidego tytulu: ... ....... ..... ............ ......................... .......... ................. ................... ......... . 

- z tytulu zatrudnienie w Przedszkolu - 74 049,93 zl 
- z tytulu wynajmu lokalu - 26400 zl 

IX. 
Skladniki mienia ruchomego 0 wartosci powyiej 10 000 zlotych (w przypadku pojazdow mechanicznych 
nalezy podac mark~, model i rok produkcji): nie dotyczy 

X. 
ZobowiCjzania pieni~ine 0 wartosci powyiej 10 000 ztotych, w tym zaciqgni~te kredyty i poiyczki oraz 
warunki, na jakich zostaty udzielone (wobec kogo, w zwi'lzku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokosci): ..... 
- kredyt hipoteczny - 74 tys. zl - zakup domu 
. kredyt konsumpcyjny - 75 tys. zl - BS w Plonsku 


