O~WIADCZENIE MAJI\TKOWE
'I{,

WOD"-:ICi"CY
.;, ~. ~" ~ lC

~

radnegogminy

,.,..-, \..../""....--.Hafe · (·,tli/ilk,
'

NoweMiasto,dnia 19.04.2021r.
(mil!j5coWO~C)

Uwaga:

1. Osoba sktadaj'tca oSw'iadczenie obowiilzana jest do zgodnego z prawd'l, starannego i
2.

zupetnego wypetnienia kazdej z rubryk.
Jezeli poszezeg6lne rubryki nie znajduj't w konkretnym przypadku z3stosowania, naleiy wpisac

.. nle dotyczy".
Osoba skfadaj<tca oswiadczenle Obowi<lzana jest okreslic przynaleinoSc poszezegolnych
skfadnik6w maj<ttkowycn, dochod6w i lobowi"za., do majqtku odrE:bnego i majiltku obj~tego
maneriskCl wsp6lnoscl" majiltkow".
4. Oswiadczenie 0 stanle maicltkowym dotyczy maj<ttku w kraju i t3 gran Ie...
5. Oswiadczenle 0 stanle maj<ttkowym obejmuje r6wniei wierzytelnosci pleni~ine.
3.

6.

W cz,=sci A oSwiadczenia zawarte sea informacje jawne, w cz,=Sci B zas informacje niejawne
dotyczClce adresu zamieszkanla sktadaJClcego oSwiadczenie oraz mieJsca pofozenia
nleruchomosci.

cz~~t A
Ja, niiej podpisa ny(a EWA W IEstAWA $OTKIEWICl rod . DAlECKA,
(imiona [nazwlsko oral nazwisko rodowe)

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

... ............................. ................................................ ...............................................................................................,
(miejSCe za trudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu si~ z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. a samorzCjdzie gminnym (Oz. U. z 2017
r . paz . 1875), zgodnie za n . 24h tej ustawy o5wiadczam, ie posiadam wchodzqce w skfad malienskiej
wsp61nosci majCjtkowej lub stanowi'1ce moj maj'1tek odrf;:bny:
I.
Zasoby pieni~ine:
- srodki pieni~ine zgromadzone w walucie polskiej: 5.0oo,-zl

- srodki

pieni~ine

zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy

- papiery wartokiowe: nie dotyczy
.............................................. na kwotE::: .... ........... ................ ......... ....... ........... .... .............................. .

II.
1. Dam 0 powierzchni : 100 m2, 0 wartosci : 150000,-zl

tytul prawny: wsp6twtasnosc
2. Mieszkanie a powierzchni: nle dOtyCIY,
3. Gospodarstwo rolne :

rodzaj gospodarstwa : nie dotyczy
4. Inne nieruchomoSci:
powierzchnia: dziatka 11 ar6w na kt6rej stol dam

o wartosci : razem z domem 150000 zl
tytuf prawny: wspofwlasnost

III.
udziaty w sp61kach handlowych z ud zialem gminnych os6b prawnych
przedsiE:biorcow, w kt6rych uczestniczq takie osoby - naleiy podac liczbf: i emitenta udzial6w:

1. Posiadam

tub

nie dotycZV

udziaty te stanowi~ pakiet wit:kszy nii: 10% udzial6w W spolce: .......... .... ............ ...................... ........... .
Z tego tytulu

osiqgnqlem(~lam)

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

2. Posiadam udziaty w innych sp61kach handlowych - nalely podac liczb~ j emitenta udzial6w:
nie dotyczy
z tego tytulu

osi'1gncttem(~'am)

w roku ubieglym doch6d w wysokosCi : .. ............................... .............,.

IV.
1. Posiadam akcje w sp61kach handlowych

I udzialem gminnych os6b prawnych lub
w kt6rych uczestniczq takie osoby- naleiy podac liczb~ i emitenta akcji:
nie dotyczy

akcje te stanowict pakiet
Z tego tytulu

wj~kszy

osi~gnqtem(~tam)

przedsi~bjorc6w,

nii 10% akcji w spoke: .................. .... ............. .... ................................... .

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

2. Posiadam akcje w innych sp61kach handlowych - naleiy podac

IiC2b~

i emitenta akcji : nie dotyczy

Z tego tytulu osiqgn'llem(~lam) w roku ubieglym doch6d w wysoko sci: .................................................

V.

Nabytem(am) (nabyl moj mali.onek, z wyfqczeniem mienia przynaleznego do jego majiltku
odre:bnego) ad Skarbu Panstwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu
terytorialnego, ich zwictzk6w, komunalnej osoby prawnej lub zwi'tzku metropolitalnego nastE:pujqce
mienie, kt6re podlegalo zbyciu w drodze przetargu - naleiy podac opis mienia j date: nabycia. ad
kogo: nie dotyczy

VI.

1. Prowadze: dzialalnost gospodarcz<I {naJeiy podac forme: prawnq ; przedmiot dzialalnosci):
. nie dotyczy

- osobiscie ................................... .................. .................. ............................... ........................ ................ .
- wspolnie z innymi osobami ......... __................................................................................................................

Z tego tytutu osi~gnqlem(~lam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokosci : ............... ................. .
2. Zarzqdzam dziatalnosciq gospodarcz<) lub jestem przedstawicielem pelnomocnikiem takiej
dziatalnOSci (nalety podac form~ prawn<j i przedmiot dzialalnoSci): oie dotyczy
- osobiscie ............... .................................. .............. .................... .................. ... ............ .... .................... .
-wsp6lnie z innymi osobami ............. .... ............ .. .............. .... ........... .............. ........ .................... ..
z tego tytulu osi<l:gn<ltem(~lam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: ............................................... .

VII.

W sp61kach hand\owych (nazwa, siedziba sp6Iki); nie dotyczy
- jestem czlonkiem zarz<1du (od kiedy) : .................... .............. .......... ...... .......... ..... .......... .... ....... .
- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy) : .. ................ ........... .... ........... ..... .......... ..... ........... ..... .
- jestem czlonkiem komisji rewjzyjnej (od kiedy): .............................................. ........... ..
Z tego tytulu osi<jgn<)lem(e:1am) w roku ubiegtym doch6d w wysokosci: ......... ................... .................. .
VIII.

Inne dochody OSiqgane z tytutu zatrudnienia lub innej dZialalnosci zarobkowej lub zaje:c, z podaniem
kwot uzyskiwanych z katdego tytulu :
- inne tr6dla /zasilek/· S 756,00 zl
. dieta radnego - 3 150,00 zt

IX.

SJdadniki mienia ruchomego 0 wartoki powyiej 10 000 zlotych (w przypadku pojazdow
mechanicznych naleiy podat

mark~,

model i rok produkcji):

- nie dotyczy

X.
Zobowi'lzania pieni~ine 0 wartoSci powyiej 10 000 zlotych, w tym zaci<tgnie::te kredyty i poiyczki oraz
warunki, na jakich zostaty udzieione (wobec kogo,

• nie dotyczy

W

lWi'tzku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokoki) :

