
Uwaga: 

O~WIADCZENIE MAJIITKOWE 

radnego gminy 

Nowe Miasto, dnJa 29.04.2020 r. 
(miejscowo~c) 

1. 	 Osoba sktadaj~ca o5wiadczenle oDowi<tzana jest do zgodnego I prawdCl. starannego i 
zupe-tnego wypetnienia kaidej I rubryk. 

2. 	 Jeieli pOSlcleg61ne rubryki nie znajdujil w konkretnym przypadku zastosowania, naleiy wpisac 
Hnie dotyczy" . 

3. 	 Osoba sktadajilta o5wiadczenie obowi<tzana jest okreslic przynaleinosc poszczeg61nych 
sktadnik6w maJiltkowych, dochod6w i zobowi<tzan do majC)tku odrE:bnego i majiltku obj~tego 
mafi:ensk.ll wsp61noSciCi maj<ttkow<I. 

4. 	 Oswiada.enle 0 stanle majiltkowym dotyczy maj<t,tku w kraju j 141 grank... 
S. 	 Oswiadczenle 0 stanie majiltkowym obejmuje r6wniei wierzytelnosci pienil:ine. 
6. 	 W cz~sci A oswiadclenia zawarte sCI informacje jawne, W ClE:Sci B zas informacje niejawne 

dotyczClce adresu zamieslkania sktadajClcego oSwiadczenie oraz miejsca potoienla 
nieruchomoSci. 

cz~~t A 

Ja, niiej podpisany(a EWA WI EStAWA SOTKIEWiCZ rod. DALECKA, 
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowej 

urodzony(a ) 27 czerwca 1961 r. w Miszewie B • bezrobotna 

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

(mieJsce ~atrud n\enia, stanowisko lub funkcja) 

po zapoznaniu SiE: 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 sklad matiensklej 

wspolnoscl majCltkowej Jub stanowiqce m6j majqtek odr~bny: 

I. 

Zasoby pien i~i ne: 


- srodki pienie:zne zgromadzone w walucie polski ej: 4.000,-zl 


- srodki pieni,,=zne zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy 

- papiery wartosciowe: nie dotyczy 

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


http:mafi:ensk.ll


II. 

1. Com 0 powierzchni: 100 m2, 0 wartoSci: 150000,-21 
tytul prawny: wsp6twtasnosc 
2. Mieszkanie 0 powierzchni : nie dotyczy, 

3. Gospodarstwo rolne: 
rodzaj gospodarstwa: nie dotyczy 

4. Inne nieruchomoSci: 

powierzchnia : dzialka 11 arow na kt6rej 5tOI dam 


o wartosci: Tazem z domem 30. 000 zt 

tytut prawny: wspotwlasno~c 

III. 

1. Posiadam udziaty w sp61kach handJowych z udzialem gminnych Ds6b prawnych lub 
przedsiE:biorc6w, w kt6rych uczestniczq takie osoby - naleiy padat liczb~ i emitenta udzial6w: 
nie dotyczy 

udziaty te stanowi'l pakiet wiE:kszy nii. 10% udzial6w w sp6ke: ... ..... ... ... ...... .. ....... ... ...... .. ...... .. ...... ... .... . 


Z tego tytulu osiilgnCJlem(~lam) w roku ubiegtym doch6d w wysokosci : ... ............. ... ....... .... ..... .... ...... ... ... .. 


2. Posiadam udziaty w innych sp6fkach handlowych - naleiy podac JiczbE; i emitenta udzial6w: 
nie dotyczy 

Z tego tytufu osi~gnC)lem(E;laml w roku ubiegtym doch6d w wysokosci : ...... ... ...... .. ...... .. ........ ........ .. ..... . 


IV. 

1. Posiadam akcje w sp61kach handlowych z udzialem gminnych os6b prawnych lub przedsiE:biorc6w, 

w kt6rych uczestniClC) takie osoby - naleiy podac liczbE: i emitenta akcji: 


nie dotyczy 


akcje te stanowiq: pakiet wi~kszy nii 10% akcji w sp6lce: ............................................................... .. 


l tego tytulu osiqgn~lem(~lam) w roku ubieglym doch6d w wysokoS,ci : ....................................... . 


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

Z tego tytufu osiq:gnqlem(~lam) w roku ubiegtym doch6d w wysokoSci : .................................................. . 


V. 




Nabytem(am) (nabyt m6j matzonek, z wytqczeniem mienia przynaleinego do jego majqtku 
odr~bnego) od Skarbu Par'lstwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu 
terytorialnego, ich zwiqzk6w, komunalnej osoby prawnej lub zwiqzku metropolitalnego nast~pujqce 
mienie, kt6re podlegalo zbyciu w drodze przetargu - nalezy podac opis mienia i dat~ nabycia, od 
kogo: nie dotyczy 

VI. 

1. Prowadz~ dzialalno~c gospodarczct (na leiy padac form~ prawnq i przedmiol dziatalnosci): 

- nie dotyczy 

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


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


Z tege tytufu osictgn<tfem{~fam) w roku ubiegfym przych6d i doch6d w wysokosci : ..................... .. ,.... ... . 

2, Zarzqdlam dziatalnosciq gospodarczq lub jestem przedstawicielem pelnomocnikiem takiej 

dzialalnosci (naleiy podac formE: prawnq i przedmiot dziafalnoSci): nie dotyczy 


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


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


Z tego tytufu osiqgnctlem(E:tam) w roku ubiegfym dochod w wysokosCi: ... ... , ...... . 


VII. 


W spolkach handlowych (nazwa, siedziba sp6Iki) ; nie dotyczy 


- jestem czlonkiem zanctdu (ad kiedy): .... .. ........ , .. .................. . 


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


- jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (ad kiedy): ....... ... ....... ... ........ .. ........ .. ........ .. ......... ... ....... .. ........ ... . 


Z tego tytulu osictgnqlem(E:lam) w roku ubiegtym doch6d w wysokoSci: .. ... ....... .... ...... ..... ....... .. ........ .. .. 


VIII. 

Inne dochody osiqgane z tytufu zatrudnienia lub innej dziatalnosci zarobkowej lub zajE:c, z podaniem 

kwot uzyskiwanych z kaidego tytutu: 

- ze stosunku pracy - 2.611,16 zf 

- zasilek z bezp .. spolecznego - 10.583,30 

- dieta radnego - 2.700,00 zt 



IX. 


Skladniki mienia ruchomego 0 wartosci p0Wo/iej 10 000 zlotych (w przypadku pojazd6w 


mechanicznych naleiy podat mark~, model j rok produkcji) : 


• nie dotyczy 

X. 


Zobowlqzania pienit:i:ne 0 wartosci powyiej 10 000 ztotych, w tym zaci~6nie::te kredyty i poiyczki oraz 


warunki, na jakrch zostafy udzielone (wobec kogo, w zwi')lku I jakim zdan:eniem, w jakiej wysokosci): 


• nie dotyczy 


