
OSWIADCZENIE MAJI\TKOWE 

radnego eminy 

Nowe Miasto, dnia 30 marca 2021 r. 
(miejscowosc) 

Uwaga: 
1. 	 Osoba sktadaj'lca oSwiadczenie obowiiitzana jest do zgodnego I prawdCl, starannego i 

lupetnego wvpetnienla kaidej 1 rubryk. 
2. 	 Jei.eJi pos.zczeg6lne rubryki nie znajdujq w konkretnym przypadku zastosowania, naleiy wpisac 

IInie dotyczy", 
3. 	 Osoba skladaj<lca oswladczenie obowiqzana Jest okres!ic przynaleinosc poszezeg61nych 

sktadnik6w maj"tkowych, dochod6w i lobowi"lzari do maj'ltku odn;bnego 1 maj'ltku obJ~tego 
matiensk<l wsp6lnosc1" majijtkowCl. 

4. 	 Oswiadczenie 0 stanie maj<ttkowym dotyczy maj<ltku w kraju i za granic ... 
5. 	 ~wiadczenie 0 stanie maicttkowym obejmuje rownlei: wierzytelnosci pienicine. 
6. 	 W tzdei A oswiadczenia zawarte s<l informacje jawne, W cZf;l:sci B zas informacje niejawne 

dotycz"ce adresu zamieszkania sktadajitcego oswiadczenie oraz miejsca pO'totenia 
nieruchomoSci. 

CZ(SC A 

Ja, niiej podpisany(aJ, Hanna Danuta Bafeltowska rod. Bafeltowska 
{imiona i ni!llwlsko oru nazwisko rodowe) 

urodzony(a) 03.09 .1969 r. w Miszewie B 

5przedawca - sklep spoiywczo-przemyslowy w Cieksynie 

(miejsce zatrudflienia, staflowisko lub funkc)a) 
po zapoznaniu si~ z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. a samorzqdz ie gminnym (Oz. U. z 2017 

r. paz. 1875), zgodnie z art . 24h tej ustawy oswiadczam, ie posiadam wchodzilce w sktad maiienskiej 

wsp61noki majqtkowej lub stanowlace m6i majatek odrebny: 


I. 


Zasoby pieni~ine: 


- srodki pieni~i:ne zgromadzone w walucie polskiej: 366 300,00 zt 


- srodki pieni~ine zgromadzone w walucie obcej: 750 USD 

- papiery wartOSciowe: nie dotyczV 

... ........ .... ........ .... .......... .. ........ na kwoU: : ......................... ......... ... ....... ...... ........ ..... ...... ...... ..... ........ ..... . . 




II. 

1. Dam 0 powierzchni : nie dotyczy 
tytul prawny: 

2. Mieszkanie 0 powierzchni: nie dotyczy 
tytul prawny: 

3. Gospodarstwo rolne: 


rodzaj gospodarstwa: produkcja ro~linna powierzchnia: nie dotyczy 

o wartosci : 
rodzaj zabudowy: 
tytul prawny: 
Z tego tytulu osiqgnqlem(~lam) w roku ubiegtym przych6d j doch6d w wysokoSci: 

4. Inne nieruchomosci : 


powierzchnia : dziatka budowlana 0 pow.O,0781 ha 

o wartoki: 25.ooo,-zl 
tytut prawny: wsp6fwlasnosc 

III. 

1. Posiadam udziaty W sp61kach handlowych z udzialem gminnych os6b prawnych lub 
przedsi~biorc6w, w kt6rych uczestnicICj takie osoby - naleiy padat liczb~ i emitenta udziaf6w: 

nie dotyczy 

udziaty te stanowiq pakiet wiE;kszy nii 10% udzial6w w sp6ke: .... ........... ........... .. ........... .. ............. . 


Z tego tytulu osi~gn~tem{~lam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: ... ............ .............................. . 


2. Posiadam udziaty w innych spolkach handlowych - nalezy podat liczbE: i emi{en(a udzial6w; 

nie dotyczy 

Z tego tytulu osiunqlem(!!/am) w roku ubieglym doch6d w wysokosci : ... .... ..... . 


IV. 

1. Posiadam akcje w spOlkach handlowych l udzialem gminnvch os6b prawnych lub przedsi~biorc6w, 
w kt6rych uczestniczq takie osoby- naleiy podat licz~ i emitenta akcji : 

nie dotyczy 

akcje te stanowi~ pakiet w iE;kszy nizlQ% akcji w spolce: .................................................... ...... .......... . 


Z tego tytutu osiqgn'llem(E:/am) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: ....... .............. .. ............... . 


JkJ 




2. Posiadam akcje w innych spotkach handlowych - nalelY podac liczbE: j emitenta akcji: 
nie dotyczy 

Z tego tytutu osi'l,gnqtem(E:tam) w roku ubiegtym doch6d w wysokoSci: nie dotyczy 

V, 

Nabytem(am) (nabyt m6j malionek, z WY'clczenjem mienia przynalelnego do jego maj'l,tku 
odrE:bnego) od Skarbu Par'lstwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorz'l,du 
terytorialnego, jch zwiClZk6w, komunalnej osoby prawnej lub zwi'l,zku metropolitalnego nast~pujClce 
mienie, kt6re podlegalo zbyciu w drodze przetargu - nalelY podac opis mienia i dat~ nabycia, od 
kogo: 

nie dotyczy 

VI. 

1.Prowadz~ dziatalnosc gospodarcz'l, (naleiy podac form~ prawn'l, j przedmiot dzialalnosci): 
nie dotyczy 

- osobiScie 

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


Z tego tytulu osiClgnCllem(~tam) w roku ubiegfym przych6d i doch6d w \NYsokoSci: ...... .... ........ .......... . 

2. ZarzCldzam dziatalnosciq gospodarczq lub jestem przedstawicielem petnomocnikiem takiej 
dzialalnosci (nalelY podac formE: prawnCl i przedmiot dzialalno~ci): 

nie dotyczy 

- osobiscie 

- wsp61nie z innym; osobami ........................ ... . 


Z tego tytulu osiClgnqtem(~tam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci : .... 

VII. 


W sp6tkach handlowych (nazwa, siedziba sp6tki): nie dotyczy 


- jestem czlonkiem zarzqdu (ad kiedy): ... ....... ... . . 

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

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


- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ..... ....... ..... ..... ........ . . 

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

Z tego tytulu osiqgnq'em(E:lam) w roku ubiegtym doch6d w wysokoSci: ....... .. .......... .. .......... ... ... . 




VIII. 

Inne dochody osiqgane z tytufu zatrudnienia lub innej dziafalnoki zarobkowej lub zaj~c. z podaniem 

kwot uzyskiwanych z kaidego tytutu: 

. ze stosunku pracy - 27 600,00 zl 

- inne zr6dla - 1 275,00 zl 

• dieta radnego - 2.700,00 zl 

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


IX. 


Skladniki mienia ruchomego 0 wartosci powyiej 10 000 zlotych (w przypadku pojazd6w 


mechanicznych na1eiy podat mark~, model j rek produkcji): 


nie dotyczy 

X. 
Zobowiqzania pieni~i:ne a wartosci powyiej 10 000 ztotych, w tym zaciil:gnj~te kredyty i poiyczki oraz 

warunki. na jakich lQstaty udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokosci) ; 

nie dotyczy 


