_ OA~~

ri M~' O'v If./"

lr.::,

'~M

r~

1

'I'CY
,r I

V"'PlutWUl)!"Hl

~

ad'l

GfT'l\['IY

OSWIADCZENIE MAlIITKOWE
radnego gminy

~Nowe Mlasto, dnia 15 kwietnia 2021 r.
'A\ ftJr·..k C,lI/Fl~kl
(m ieJS(owo~)

1M

Uwaga:
1. Osoba sktadaj'tca oswladczenie obowictzana jest do zgodnego z prawd<t, starannego i
lupefnego wvpefnienla kaidej z rubryk.
2, Jeie li poslczegolne rubryki nle znajduj Cl w konkretnvm przypadku zastosowanla, nalety wpisac

"nie dotyczy".
3. Osoba sktadaj'lca oSwiadczenie obowiilzana jest okresllc': przynaleinosc poszczegolnych
skladnik6w maj ..tkowych, dochod6w i lobowictzan do majettku odr~bnego i maj ..tku obj~tego
matienskot wsp6lnoSci<1 maj<ltkowCl.
4. Oswiadczenie 0 stanie majiltkowym dotyczy maj"tku w kraju I za grank",.
5. Oswiadczenie 0 stanie majCl.tkowym obejmuJe r6wniei: wierzytelnosci plenit:ine.
6. W cZli:sci A oSwiadczenia zawarte sea lnformacje Jawne, W cZli:sci B zas informacJe niejawne
dotyCl~ce
adresu zamieszkanla sktadaj~cego oswiadclenie oral miejsca potoienia
nieruchomoSci.
CZ~Sc A
Ja, niiej pod pisany(a) Aneta Konieczek rod. Brun .,
(imiona i nazwisko oral Ilitlwisko rodowe)

urodzony(a) 9 .02.1979 r. w Ciechanow ie
Agencja Restrukturyzacji i Moderniz acji Rolnictwa w Warszawie Biuro Powia towe pto nsk
inspekto r

..................... ................................................................................................................................. .................... .....,
(mlej sce zat rudnienia, stanowisko lub funkcj a)

pO zapoz naniu si~ z prze pisami ustawy z dnia 8 ma rca 1990 r. 0 sa morzqdzie gmi nnym (Oz. U. z 2017
r. pOZ. 1875), zgod nie z art. 24h tej ustawy oswiadczam, ie posiadam w chod zqce w sktad matienskiej
wsp6lnoSci maj<ltkowej lub st anowictce m oj m ajqtek o drE:bny :
I.

Zasoby p i e ni~in e :
- srodki pie ni~ i ne zgromad zone w walucie pol skiej: 20000, - zl

- srodki pje ni~in e zgro madzo ne w w alucie o bcej: nie dotyczy

- papiery wartosc iowe: nle dotyczy ..................... .
................ ........... .............. ... .. na

kwot~ :

.............. ... .

II.
1. Dam 0 powierzchni: 142 m2,
tytul prawny: wspofwlasnoU

0 wartDsc; : 328 000,00 zt

2. Mieszkanie a pow;erzchni: nie dotyczy

tytul prawny: .. .......... .... ...................... ............. ............. .............. ...................... ...... .......... ............... .... .
3. Gospodarstwo rorne :
rodzaj gospodarstwa: og6lnorolne, powierzchnia: 2 ha

o wartoSci : 30 000,00 z/... .. ..... ...

......... ...... .

rodzaj zabudowy: bez budynk6w

tytul prawny: wsp6twlasnosc ......... ......................... ................. .......... .... .......... .......... .
Z tego tytulu Dsi~gn<llem(~tam) w roku ubiegtym przych6d i doch6d w wysokosci: 0
4. Inne nieruchomosci:
powierzchnia: nie dotyczy

o wartasci: ... ..... .... ......... .... .... .......... ...... ........................................................................................... .... .
tytut prawny: ....................................... ....................... .............. .......................... ............... ............ .

III.

1. Posiadam udziaty w sp6tkach handlowych z udziafem gminnych os6b prawnych lub
przedsie:biorc6w, w kt6rych uczestniczq takie osoby udzialow:

naleiy podac liczbe: i emitenta

nie dotyczy

udziaty te stanowiq pakiet wie:kszy nii: 10% udzial6w w spotce: ...... .... ............... ........... .. .............. ........ .
z tego tytulu osiqgnq'em(e:lam) w roku ubiegtym doch6d w wysokoSci ; ... ............ ..... ............................... .
2. Posiadam udzialy w innych spotkach handlowych - naJeiy pada c Ji czbe: i emitenta udzial6w : nie
dotyczy
Z lego tytulu osiClgn<t'em(e:tam)

w roku ubieglym docho d w wysokaki:

.. .. ......... ... ..... .. ............. ... ........

IV.
1. Pasiadam akcje w sp61kach handlawych z udzialem gminnych os6b prawnych lub
w kt6rych ucz estnicz~ takie osoby - naleiy podac liczbe: i emitenta akcji: nie dotyczy

przedsi~biorc6w,

akcje te stanowiq pakiel w ie:kszy nii 10% akcji w spolce : ............................................................................ .
z tego tytufu o siqgnq'em(e:fam ) w raku ubieglym dochod w wysokosci: ...... .. ................ ...........................
2. Posiadam akcje w innych sp61kach handlowych - naleiy pada c liczbe: i emitenta akcji: nie dotyczy

"
Z tego tytulu

osiqgnq'em(~lam)

w roku ubiegtym doch6d w wysokosci: ................................ ..................

V.
Nabylem(am) (nabyl m6j maiionek, z wylClczeniem mienia przynaleinego do jego majCjtku
od Skarbu Panstwa, innej par'istwQwej osoby prawnej, jednostek. samorzqdu
terytorialnego, ich zwi qzk6w, komunalnej osoby prawnej lub zwiClZku metropolitalnego nastE;pujqCe
mienie. kt6re pod legato zbyciu w drodze przetargu - naleiy podac opis mienia i dat~ nabycia, ad
kogo: nie dotyczy
odr~bnego)

VI.
1. Prowadz~ dZiaialnosc gospodarczq (naleiy podac

form~

prawn" i przedrniot dzialalnosci) : nie

dotyczy

- osobiscie ... .................... ............... ............... ................ ................ ................ ............ .............. ...... ................. .
- wsp61nie z in nymi osobami .. ............ ..........................................................................................................
Z tego tytufu o siqgnqlem (E:ta m ) w roku ubiegtym przyehed i doehod W IN'{sokoSci: ..................... .
2. Zarzqdzam dziafalnoScii'l gospodarcz'l rub jestem przedstaw icielem petnomocnikiem takiej
dzialalnosci (naleiy podac forme: prawnq i przedmiot dziatalnosci): nie dotyel Y
- osobiseie....... .. .............. .....................................................................................................................
- wsp6Jnie z innymi osobami ....... ............ ........ ......... .... ..
Z tego tytulu osii'lgn'ltem(e:tam) w roku ubiegtym doehed w wysokosci: ................ ................. ... ..........

VII.
W sp6tka eh handlowyeh (nazwa, siedziba spelki) : nie dotyczy

- jestem ezlonkiem zarzqdu (od kiedy) : ............ .... ........ .
- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): ....................................................................... .......... ..
- jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy) : ............ ... ........... ... ............................. ............. ...
Z tego tytutu osiqgnqiem(E:lam) w roku ubiegtym doehed w wysokoSci: .. ............................................. .

VIII.
Inne dochody osiqgane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalno Sci zarobkowej lub
kwot uzyskiwanych z kaidego tytulu :
• inne i rodla - 700,00 21
• dieta radnego - 2.550,00 zl

ze stosunku pracy· 38196,82 zl

z aj~ c,

z podaniem

•

...................-._-......................................... .........................................,' , .............. ........................... ..... .................... .
... ............... .-_ ........................................... .............. , ..

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

IX.

Sktad niki mienia ru chomego 0 wartoSci pOlNYzej 10 000 zlotych (w przypadku pojazd6w
mechanicznych naleiy podac mark(, model i rok produkcji): .................................... ................ ....... " ...

- samoch6d oso bowy r. prod . 2014 Vw Passat - 48 000,00 zl
- samoch6d osobowy r. prod.20n Skoda Fabia - 15.000,00 zf
- samoch6d oso bowy r. prod . 2005 Vw Passat -10000,00 21

X.
Zobowi<jzania pieni~ine 0 wartosci powyiej 10 000 ltotych, w tym za ciqgn iE:te kredyty i poiyczki oraz
warunki, na jakich lostaty udzie!one (wobec kogo, w zwi<jzku
nie dotyczy

z jakim

zdarzeniem,

W

jakiej wysokoSci) :

