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O~WIAOCZENIE MAJp,TKOWE 

radnego gminy 

Nowe Miasto, dnia 17.04.2020 r. 
(m1ejscowost) 

Uwaga: 
1. 	 Osoba skladaj<lca oswiadczenie obowictzana jest do zgodnego z prawd<t, starannego i 

zupefnego wypefnienla katdej z rubryk . 
2. 	 Jeieli poszczegolne rubryki nle znajdujCl w konkretnym przypadku zastosowania, naJeiy wplsac 

.,nie dotyczy" . 
3. 	 Osoba skladaj'lca oswladczenie obowiilzana Jest okreSlit przynaleinosc poszc.zegolnycn 

sktadnikbw majiJtkowych, dochod6w i zobowiClzan do maj..tkl.J odr4il:bnego i maj<ttku objE:tego 
matieriskCl wsp6Ino~ci<l maj.iJ.tkow<\. 

4. 	 Oswiadczenie 0 stanie maiCltkowym dotyczy maj<ttku w kraju i za granie... 
S. 	 OSwiadczenle 0 stanie maj .. tkowym obejmuje r6wniei wierzytelnosci pieni~i:ne. 
6. 	 W czesci A oSwiadczenia zawarte s<I informacje jawne, w cz,=Sci B zas informacje niejawne 

dotycz'lce adresu zamieszkania skladai<lcego otwiadczenie oraz miejsc.a potoi:enia 
nieruchomosci. 

CZ~SCA 
Ja, nizej podpisany(a) Anna Zawadzka rod . Podgrudna 


(imiona I nazwisko oral nazwisko rodowe) 


Urodzony 14.07.1971 r. w Puttusku 

FANEX Spolka z.o.o. Radonice 

pracownik produkcji OWOcowo-warzywnej 


... ......... ......... .. ....... ................ ..... .... ...... ........... ..... ........... .., 

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja) 

po zapoznaniu sit: z przepisami ustawy l dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz"dzie gminnym (Oz. U. z 2017 
r . poz. 1875), zgo dn ie z art. 24h tej ustawy 05wiadczam, ze posiadam wchodz<lce w sklad mafieriskiej 
wSDolnosci maiatkowej lub stanowiqce m6j majqtek odr~bny : 

I. 

Zasoby pieniE:zne: 

- srodki pieniE:zne zgromadzone w wa lucie polskiej: 5.000,- zt 


- srodki pieniE:zne zgromadzone w waluci e obcej: nie dotyczy 

- papiery warto.sciowe: nie dotyczy 

... ...... ...... .... .... ....... ... .... ... ..... na kwotE:: ....... 




II. 

1. Dam 0 powierzchni: 130 m2. 0 wartosci: 150.000,- zl 
tytut prawny: wtasnosc mallonka 
2. Mieszkanie 0 powierzchni: nie dotyczy. 0 wartosci : 
tytul prawny: .. ... ...... ... ...... ... ............................... . 
3. Gospodarstwo (olne: 
rodzaj gospodarstwa: og6lnorolne, powierzchnia : 6,89 ha 
o wartosci: 200.ooo, -zl 
rodzaj zabudowy: obora, gara z, stodola 
lytul prawny: wlasnosc m(za 
Z tego tytulu osiqgnqlem{~lam) w roku ubiegtym przych6d i doch6d w wysokosci : p.15.000,OO zl 
d. 10.000,00 zl 
4. Inne nieruchomOSci: 
1/ las sosnowy - 6,78 ha 
o wartosci: 200.000,-z/ 
tytul prawny- wlasnosc m~ia 

2/ powierzchnia: 3/16 w X cz(sci masy spadkowej gospodarstwa (ornego a pow.2,68 ha 
o wartosci : 21106,-zl 
tytul prawny: wlasnosc 

III. 


1.Posiadam udziaty w spolkach handtowych z udzialem gminnych os6b prawnych lub 

przedsi~bjorc6w; w kt6rych uczestniczq takie osoby - naleiy podac liczb~ i emitenta udzial6w: 

nie dotyczy 

udziaty te stanowiij' pakiet wiE:kszy nii 10% udzial6w w sp6lce: . 

Z tego tytulu osiCl'gn<llem(~lam) w roku ubiegtym doch6d w wysokoSci: .... " ....... , .............. ... . 


2. Posiadam udziafy w innych sp61kach handlowych - naleiy podac liczb~ i emitenta udzial6w: 
nie dotyczy 

Z tego tvtulu osiqgnqlem(~lam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci: .. .. ........ ........ ... ....... .. ........ . . 


IV. 

1. Posjadam akcje w sp61kach handlowych zudzialem gminnych os6b prawnych tub przedsi~biorcow, 


w kt6rych uczestnicICj takie osoby- naleiy podac liczb~ i emitenta akcji: 

nie dOtyClY 


akcje te stanowiij' pakiet wi~kslY nii 10% akcji w spoke : ..... .............. .......... ....... .... ......... ...... .... ........ . 


z tego tytutu osiij'gnil1em(E:lam) w roku ubieg/ym doch6d w wysokosci: .... ......... ........ .. .................. . 


2. Posiadam akcje w innych sp61kach handlowych - naleiy podac liczbE: i emitenta akcji: 
nie dotyczy 



Z tego tytulu osiqgnqlem(~lam) w roku ubiegtym doch6d w wysokoSci: ...... ......... .......... , .................. ...... . 


V. 
Nabylem(am) (nabyl m6j malionek, z wytqczeniem mienia przynaleinego do jego maj<ltku 
odr~bnego) ad Skarbu Panstwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu 
terytorialnego, ich zwiqzk6w, komunalnej osoby prawnej lub zwiqzku metropolitalnego nast~pujqce 
mien ie, kt6re podlegafo zbyciu w drodze przetargu - naleiy podac opis mienia i datE: nabycia, od 
kogo: 
nie dotyczy 

VI. 

1. Prowadz~ dziatalnost gospodarcz<l (naleiy padac form~ prawn<) j przedmiot dzialalnosci): 

· nie dotyczy 

- osobiscie ......... ......... ... ....... , . ................. , .. .......... ..... , ........................................................................................ . 


-wsp6lnie z innymi osobami ...... ............ ....... ..... .... .... .......... .... ............................................ ......................... . 


Z tego tytulu osiilgnqtem(~lam) w roku ubieglym przychOd j doch6d wwysokosci: ................................ . 

2. Zarz<)dzam dzialalnosci<) gospodarcz<l lub jestem przedstawicielem pelnomocnikiem takiej 
dzialalnoSci (naleiy podat form~ prawn<) i przedmiot dzialalnosci): 
nie dotyczy 

- osobiScie... ....... ............... .............. .. .................................................................................. .... ............ .. .... . 


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


z tego tytufu osi<)gn<)tem(~lam) w roku ubieglym doch6d w wysokoki: ........................ ....................... . 


VII. 


W sp61kach handlowych (nazwa, siedziba sp6fki) : nie dotyczy 


- jestem cZlonkiem zarzqdu (od kiedy): ..... .. ...... ... ....... ............................ ...... , ......... . 


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


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


Z tego tytufu osi<)gnqlem(~fam) w roku ubieg/yrn doch6d w wysokosd: ................. ..... ... ...... ... ........... . 


VIII, 

Jnne dochody osiqgane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnosci zarobkowej lub zaj~t, z podaniem 

kwot uzyskiwanych z kaidego tytulu: 

· z tytulu zatrudnienia - 33 675,57," zl 

- prowizja sottysa - 148,82 

· inne zr6dla - 14 834,28 zl 

- dieta so/tysa - 960,- zl 



, 


'. 

. dieta radnego - 2.250,-21 

IX. 


Sktadniki mienia ruchomego 0 wartoSci powyzej 10 000 zjotych (w przypadku pojazd6w 


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


- sam. osobowy Opel Astra -rok prod .2014 


- sam. osobowy Opel Astra - rok prod.20lO 

. sam. osobowy Audi A4-86 - rok prod.2002 

- kombajn l bozowy - (ok prod. 1986 

X. 

Zobowi"lzania pjeni~ine 0 wartosci powyiej 10 000 ztotych, w tym zaciC.jgniE;:te kredyty i pozyczki oraz 


warunki, na jakich zostaiy udzielone (wobec kogo, w zwi<lzku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokosci): 


- nie dotyczy 



