OSWIADCZENIE MAJI\TKOWE
r.rdnego gminv

Nowe Miasto, dnia 12 marca 2020 r.
(mlejscowoSt)

Uwaga:
1. Osoba sktadajetca o5wiadczenie obowl<lzana jest do zgodnego z prawd~ starannego i
lupelnego wypetnienia kaidej 1 rubryk.
2. Jeieli poslczeg61ne rubryki nle znajduJ<l w konkretnym przypadku zastosowania, naleZy wpisac
"nie dotyczy".
3. Osoba slctadajilca o5wiadczenie obowi"zana jest okreslll: przynaleznosc poslczeg61nych
sktadnlk6w maj'ltkowych, dochod6w i zobowictzari do maICltku odr-:bnego i maj"tku obj~te&o

mafiensk<t wsp6lnoSci<t majCjtkow<I.
4.
5.
6.

OSwiadczenie 0 stanie majiltkowym dotyczy maj'ltku w kraju i za granie<l.
Oswiadczenie 0 stanie majiltkowym obejmuje r6wnlei wierzytelnosci pieni~ine .
W Cl~Scj A oSwiadczenla zawarte sCI informacje jawne, W cz~sci B zas informacje niejawne
dotycz<lce adresu zamieszkania sktadaj<lcego oswladczenie oraz miejsca potoienia
nieruchomosci.

cz~st A

Ja, niiej podpisany(a), Hanna Danuta Bafeltowska rod. Bafeltowska
(imlona I nazwlslc:o orilZ na%wisko ro dowe)

urod zony(a) 03.09.1969 r. w Miszewie B
Spn:edawca - sklep spozywczo-prze myslowy w Cieksynie

(mlejsce ZiJtrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu si~ z przepisa mi ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz<jdzie gminnym (Dz. U. z 201 7
r. poz . 1875), zgodnie z art. 24h tej ustawy oswiad czam , ze posiadam wchodzqce w sktad mafzenskiej
w sp61nosci majqtkowej Iyb stanowiace m6i maiatek odrebny;
I.

Zasoby pieni~zne :
- srodki pieni~z ne zgromadzone w w alucie polskiej: 29.500,00 zl

- srod ki pieniE:i ne zgromadzone w walucie obcej:

7S0 USD

- papiery wartosciowe:
nie dotyczy
............. ... ....... ........... ...... ....... na kwot~ : ......,... .... ,........ ..... .. .. ....... ............ .. ............. ...... .............. .......... .

II.
1. Dam 0 powierzchni : nie dotyczy

tytut prawny:
2. Mieszkanie 0 powier2chni: nie dotyczy
tytut prawny:

3. Gospodarslwo rolne :
radzaj gospodarstwa : produkcja roslinna powierzehnia : nie dotyczy

o wartosci:
rodzaj zabudowy:

tytut prawny:
Z tego tytutu osiqgnqlem{t::1am) w roku ubiegtym przych6d i doch6d w wysokosci:
4. Inne nieruchomoki:
powierzchnia: dzialka budowlana 0 pow.D /07g} ha

o wartosci: 25.000,-2:1
tytul prawny: wsp6twtasnosc

III.

1. Posiadam udzialy w sp61kach handlowych z udzia/em gminnych os6b prawnych
przedsiE:biorc6w, w kt6rych uczestniczq lalde osoby - naleiy podac liczbl! i emitenta udziat6w:

lub

oie dotyczy

udziaty Ie stanowi q pakiet wiE:kszy nii: 10% udzial6w w spolce: ............................................................. _
Z tego tytulu osiclgnitlem(E:lam) w roku ubiegtym doch6d w wysokoki: .....................................................
2. Posiadam udziaty w innych sp6fkach handlowych - nalezy podac lkzb~ i emitenta udzial6w:
nie dotyczy
z tego tytulu OSlqgnct1em(t::tam) w roku ubiegtym doch6d w wysoko.sci: ................................ ..............

IV.
1. Posiadam akcje w sp61kach handlowych z udzialem gminnych os6b prawnych lub przedsi/iilbiorc6w,
w kt6rych uczestniczq takie osoby - nalety podac liczb/iil i emitenta akcji:
nie dotyczy

akcje te stanowiij pakiet wi~kszy nii 10% akcji w sp6ke : ........................... ............ .................... ..............
Z tego tytulu osiclgnqlem(/iillam) w roku ubiegtym doch6d w wysokosci: ....................................................

2. Posiadam akcje w innych sp6fkach handlowych - naleiy podac liczbE: i emiten ta akcji :
nie dotyczy

Z tego tytufu

osi ~ gn ilfe m(E:lam)

w roku ubiegtym doch6d w wysokoSci : nie dotyczy

V.
Nabytem(am) (na byl m6j malionek, z wyl'lczeniem mienia przynaleinego do jego maj'ltku
odrE:bnego) ad Skarbu Panstwa, inn ej pan stwowej osoby prawnej, jednostek sam orz'ldu
terytorialnego. ich zwiClZk6w. komunalnej osoby prawnej lu b zwi,!zku metropolitalnego nastE:puj,!ce
mienie, kt6re podlegalo zbyciu w drodze przetargu - nalety podac opis mienia i datE: nabycia. od
kogo:
nie dotyczy

VI.
1.Prowa dzE: dzialalno sc go spodarcz,! (naleiy podac form~ prawn,! i przedmiot dzialalnoSci):
nie dotyczy
- osobiscie

-wsp6lnie z innymi oso bam i ....... .............................. ....................... ........................................................... .
Z [ego tytulu osiClgn'!lem(~fam) w roku ubiegtym przych6d i dochod w wysokosci: ......... ............... .........
2. la rzqdza m dzialalnosci'l gospodarcz,! lub jestern przedstawicielem pelnomocnikiem takiej
dzialalnosci (na leiy podac form ~ prawn~ i przedmiot dzi alalnosci):
nie dotyczy
- osobiscie ......... ........................................................................... .............................. .............. .............. .
- wsp61nie z innymi oso bami ...... ......... ............. ..... .......... .... ......... ..... ........ .............. .............. ................ .
Z tego tytulu osi'lgnillem(E:tam)

w roku ubieglym doch6d w WYSOkOScl; .................. ,.......................... ..

VII.

W sp6tkach handlowych (nazwa, sied ziba sp6Iki ):

nie dotyczy

- jestem czlonkiem zarzCJdu (ad kiedy): ......... .........................................................................................
- jestem czlonkiem rady nad zorczej ~od kiedy) : ...
- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (ad kiedy):

............................................................................................................. " ............., .................................................
Z tego tytutu osiCJgn<t1em(E:lam} w roku ubiegtym doch6d w wysokoSci: ................................................ .

VIII.
Inne dochody osiijgane

z tytulu zatrudnienia

lub innej dziatalnoSci zarobkowej lub zaj~c, z podaniem

kwot uzyskiwanych z kaidego tytutu:
- ze stosunku pracy - 24 473,46 zt

- inne zr6dla - 258,90 zt
- dieta radnego - 2.700,00 zl

IX.
Sktadniki

mienia

ruchomego 0 wartesci powyiej 10 000 zlotych (w przypadku pojazd6w

mechanicznych naleiy podac mark.~, model j rok produkcji):
nie dotyczy

X.
Zobowi~zania pieni~ine

a wartek; powyiej 10 000 ztotych, w tym

zaciqgni~te

kredyty i poiyczk.i oraz

warunki, na jakich zostafy udzielone (wobec kogo, w zwi'lzku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysoko.sci):

nie dotyczy

