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O~WIADCZENIE MAJJ\TKOWE 

radnego 8miny 

Nowe Miasto, dnla 19 kwietnla 2021 r. 
(mi~lscowott) 

Uwaga: 
1. 	 Osoba sktadaj"ca oswiadczenie obowi..zana jest do zgodnego z prawdi\, starannego i 

lupe'nega wvpefnienia kaidej I rubryk. 
2. 	 leiel; poszczeg61ne rubryki nie znajduj'l w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy wpisac 

"nle dotyay". 
3. 	 Osoha sktadaj'lca oswiadczenle obowiClzana jest okreslit przyna leinosc poszezeg61nych 

skfadnik6w maj"tkowych, dochod6w i zobowii\zan do maj .. tku odr~b"ego i majettku obj~tego 
malieriskil! wsp61nosci<l majiltkow<I. 

4. OSwiadczenie 0 stanie maj"tkowym dotyczy maliltku w kraJu i Z3 granic". 
5. Oswiadczenie 0 stanle maj'ltkowym obejmuje rowniei wlerzytelnosci pienieine. 
6. 	 w cz~sci A o5w ladczenia zawarte SCI. informacje lawne, W cz~ki BIas informacje niejawne 

dotycz'lce adresu zamleszkania sktadaj'lcego o$w iadczenie oral miejsca poroien ia 
nierucnomoSci. 

cz~~t A 


Ja, niiej podpisany(a) Anna Zawadzka rod . Podgrudna 

(imiona i nazwisko oral nazwlsko rodowe) 


urodzony(a) 14.07.1971 r. w Pultusku 

FANE>< 56tka 1 0 .0. Radonice. pracownik produkcji owocowo-warzywnej 

fmiejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja) 


po z3 poznaniu S i ~ z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 sa morz~d zie gminnym (Oz. U. z 2017 
r. pOZ. 187S) , zgodnie z art . 24h tej ustawy oswiadczam, ie posiadam wchodzqce w sktad matienskiej 
w sp61nokl maj<ttkowej lub stanowiqce m6j maj<ttek odr~bny : 

I. 


Zasoby pieni(ine : 

- srodki p i e ni~i:ne zgromadzone w walucie polskiej : 10.000,00 zl 

- srodld pieni(zne zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy 

- papiery wartokiowe: nie dotyczy 




II. 
1, Dam 0 powierzchni: 130,00 m2, 0 wartosci: 150.ooo,-zl 

tytul prawny: wlasno~c maflonka 

2. Mieszkanie: oie dotyczy 

tytul prawny: 

3. Gospodarstwo ralne: 

rodzaj gospodarstwa : produkcja 086Inorolna: powienchnia: 6,89 ha 

o wartosci 200.000,- zl 

(odzaj zabudolNY: garai, obora, stodola 

tytu! prawny: wlasnosc mE:ia 

Z tego tytulu oSiqgnqlem w roku ubiegtym przych6d i doch6d w wysokoSci: p. 18.000,00 zl 


d. 13.000,00 ,I 

4. lnne nieruchomosci: 
las sosnowy ·6,78 ha 
o warto~ci: 200.000,-zl 
tytul prawny: wlasnosc m~ia 

III. 

1. Posiadam udziaiy w sp61kach handlowych I udzialem gminnych os6b prawnych lub 
przedsiE;:biorcow, w ktorych uczestniczq takie osoby - nalely podac liczbE;: i emilenta udzial6w: 
nie dotyczy 

udziaty te stanowiq pakiet wi~kszy nii 10% udzial6w w spolce: nie dotyczy 
Z tego tytulu o~iilgn<l'em{~lam) w roku ubiegtym doc hod w wysokoSci: nie dotyczy 

2. Posiadam udzialy w innych sp61kach handlowych - naleiy podat liczb~ i emitenta udzialow: 
nle dotyczy 
Z tego tytulu osi'lgnqlem(~lam) w roku ubiegtym doch6d w wysokoSci: nie dotyczy 

IV. 

1. Posiadam akcje w sp61kach handlowych z udzialem gminnych os6b prawnych lub przed~i~biorc6w, 
w kto/"{ch uczestniczq takie osoby - naleiy poda, IiczbE: i emilenta akcji: 
nie dotyczy 
akcje te stanowiq pakiet wi~kszy nii: 10% akcji w spotce: nie dotyczy 
Z tego tytutu osi<lgnillem(~lam) w roku ubieglym dochod w wysokosci: nie dotyczy 

2. Posiadam akcje w innych sp61kach handlawych - naleiy pada, liczb~ i emilenta akcji: nle dotyczy 
Z tego tytulu osiqgnCjlem(~tam) w roku ubieglym dochod w wysokoScI: nie dotyezy 

v. 
Nabylem(am) (nabyl m6j rnalzonek, z wylqczeniem mienia przynaleznego do jego majCjtku 
odr~bnego) od Skarbu Panstwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu 
terytorialnego, ich zwiqzkow, komunalnej osoby prawnej lub zwiqzku metropolitalnego nast~pujqee 
mienie, kt6re podlegalo zbyciu w drodze przetargu - nalezy podat opis mienia i dat~ nabyeia, od 
kogo: 
nle dotyczy 



L 

VI. 

Prowadz~ dzialaln o~c gospodarcz'l (nalezy podat form~ prawnq i przedmiot dzialalnose;: 
- "Ie dotyczy 

- wspolnie z innymi osobami nie dotyczy 
Z tego tytutu osiqgn'ltem(E:lam) w roku ubiegtym przych6d i doch6d w wysokosci : nie dotycry 

2. Zarz~dzam dzialaJno~cjCl gospodarcz<l lub jestem przedstawicielem pelnomocnikiem takiej 
dzlalalnOSci (naleiy padat form~ prawnq i przedmiot dzlalalnoSci ); nle dotyczy 
- osobikie nle dotyczy 
-wsp6lnie z innymi Dsobami nie dotyczy 
Z tego tytulu osi'lgn'ltem(E!lam) w roku ubiegtym doch6d w wysokoki: nie dotyczy 

VII. 

W sp61kach handlowych (nazw3,.siedziba sp6/ki) : nle dotycry 
- jestem czlonkiem zarz<ldu (od kiedy): nie dotyczy 
- jestem czlonkiem ra dy nadzorczej (od kiedy) : oie dotyczy 
- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy) : nie dOIYczy 
Z tego tytulu osiqgnqtem(~lam) w roku ubiegtym doc hod w wysokoSci: nie dotyczy 

VIII . 


Inne dochody osiqgane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnosci zarobkowej lub zaj~c, z podaniem 


kwot uzyskiwanych 2 kaidego tytulu: 


- ze stosunku pracy - 72 026,73 zt 
- dieta softysa - 960,-rl 

- prowizja - 181,60 zl 

- dieta radnego - 2 250,00 It 

IX. 


Skladniki mienia ruchomego 0 wa rto~ci powyzej 10 000 zlotych (w przypadku pojazd6w 


mechanicznych nateiy podac mark~, model j rok produkcji) : 


- samoch6d osobowy Opel ASTRA - rok prod. 2014 


- samoch6d osobowy Opel Astra - rok prod. 2010 


- kombajn zbozowy - rok prod. 1986 


X. 

lobowiqzania pieni~ine °wartoki powyiej 10 000 zlotych, w tym zaciqg ni~te kred yty i poiyczki oraz 


warunki, na jakich zostaty udzieione (wobec kogo, w zwiqzku z Jakim zdarzeniem, w jakiej wysokoSci): 


nle dotyczy 



