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Nowe Miasto, dnia 30.04.2015 r. 

Uwaga: 

1. Osoba skladaj<\ca oswiadczenie obowi<\zana jest do zgodnego z prawd<\. starannego i zupelnego wypelnienia 
kazdej z rubryk. 

2. Jezeli poszczeg61ne rubryki nie znajduj<\ w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy wpisac "nie dotyczy 

3. 	 Osoba skladaj<\ca oswiadczenie obowi<\zana jest okreslic przynaleznosc poszczeg61nych skladnik6w majqt
kowych, dochod6w i zobowi<\zari do maj<\tku odr~bnego i maj<\tku objfi!tego mali:ensk<\ wsp6lnosci<\ ma
Wkow<\. 

4. Oswiadczenie maj<\tkowe dotyczy majqtku w kraju i za granicq. 

5. Oswiadczenie majqtkowe obejmuje r6wniez wierzytelnosci pieni~zne. 

6. W cz~sci A oswiadczenia zawarte s~ informacje jawne, w cz~sci B zas informacje niejawne dotycz<\ce adre ' U 

zamieszkania skladaj<\cego oswiadczenie oraz miejsca polozenia nieruchomosci. 

CZI;SC A 

Ja, nizej podpisany(a) Anna Grazyna Banaszewska z d. Ostrowska 

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe) 

urodzony(a) 18.12.1959 r 

.Przedszkole Samorzqdowe im. Misia Uszatka w Nowym Miescie 

Dyrektor Przedszkola 

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja) 

po zapoznaniu siE;) z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 ograniczeniu prowadzenia dzialalnosci go
spodarczej przez osoby pelniCjce funkcje publiczne (Dz. U z 2006 r. Nr 216, poz 1584 z pMn . zm) oraz ustawy z dl a 8 
marca 1990 r. 0 samorzCjdzie gminnym (Oz U z 2013 r, poz . 594 z pain . zm), zgodnie z art 24h tej us: ,wy 
oswiadczam, ze posiadam wchodzCjce w sklad malzenskiej wspalnosci majCjtkowej lub stanowiCjce maj map tek 
odrE;)bny 

I. 


Zasoby pieniE;)zne: - srodki pieniE;)zne zgromadzone w walucie polskiej: ... .. .... ........•. 


.. .... ... .. .. .. . .. .. .. ... ..... ......... . .. ....... . ... . nie dotyczy .. 


-	 srodki pieni~zne zgromadzone w walucie obcej .... . nie dotyczy ... .... .. .. .... ... ... ... ... . .... . 


-	 papiery wartosciowe .. .. nie dotyczy ... 

.. . na kwot~: 



II. 
21. Dom °powierzchni 180 m , 0 wartosci 250 tys. zl . tytul prawny wsp61wlasnosc 
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2. Mieszkanie °powierzchni - m , 0 wartosci tytul prawny 

3. Gospodarstwo rolne 

rodzaj gospodarstwa. .. powierzchnia 

o wartosci .............. .... .... ..... ..... .... ......... .... ..... ..... ... -......... ....... . 


rodzaj zabudowy: ..... ... . .................. ...... ...... ...... ...... .. .. -...... , .. 


tytul prawny: 

Z tego tytulu osiqgnqlem(elam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokosci 

4. Inne nieruchomosci: 


a/ dom - pow. 200 m2 wartosc 500 tys . zl. Tytul prawny - wsp61wlasnosc 


b/ dzialka - pow. 0.3 ha wartosc 20 tys. zl, Tytul prawny - 1'2 cz~sci 


c/ dzialka - pow. 0,8 ha wartosc 30 tys. zl tytul prawny - wsp61wlasnosc 


III. 

Posiadam udzialy w sp61kach handlowych -nalezy podac liczb~ i emitenta udzial6w 


.. .. " ... .... ... ......... .. ............ nie dotyczy ... ... ... .. ... .. ........ .... . 


udzialy te stanowiq pakiet wi~kszy niz 10% udzial6w w sp6!ce ..... .. ... . . . 

Z tego tytulu osiqgnqlem(elam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci 

N. 

Posiadam akcje w sp61kach handlowych - nalezy podac liczb~ i emitenta akcji 

. ... nie dotyczy .. 

akcje te stanowiq pakiet wi~kszy nit 10% akcji w sp6lce ....... .. ... .. .. ..... .... .. .. ... ...... ....... .. .. . 


Z tego tytulu osiqgnqlem(~lam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci ... ..... .... ... .. ..... . . . ... . . .... . 


v. 
Nabylem(am) {nabyl m6j malzonek, z wylqczeniem mienia przynaleznego do jego maJqtku odr~bnego) od S·. arbu 
Paristwa, innej paristwoweJ osoby prawnej, Jednostek samorzqdu terytorialnego , ich zwiqzk6w Iub od komulu lneJ 
osoby prawnej nast~pujqce mienie , kt6re podlegalo zbyciu w drodze przetargu - nalezy podac opis mienia I dat~ 
nabycia, od kogo 

.. .. nie dotyczy . . 

VI. 




I . Prowadz~ dziatalnosc gospodarCZq2 (nalezy podac form~ prawnq i przedmiot dzia!alnosci) 

. . .... .. ... ... ...... . ... nie dotyczy.. ... ... ... ... . 


- osobiscie ............. .......... ..... .... ..... .. ..... .... ..... .. ....... .. ............ .......... .. ... .................... ... .... ... ...................................... . 


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

Z tego tytutu osiqgnqtem(efam) w roku ubiegtym przychOd i doch6d wysokosci: ........... .. ... .. .... . .......... .. . 


2. Zarzqdzam dziatalnosciq gospodarczq lub jestem przedstawicielem, petnomocnikiem takiej dziatalnosci (nalezy 

podac form~ prawnq i przedmiot dziatalnosci) .. .... nie dotyczy .. .. 

- osobiscie ............ ...... .. ........................................................ ...... ........ .. .... .. ..... ... ... .. .. ....... ... ....... .. .......... .. .... ...... . 


- wspolnie z innymi osobami .... .. .. ... .. ............ .. .......... .. 


Z tego tytutu osiqgnqtem(etam) w roku ubiegtym przychod i dochod w wysokosci . 

VII. 

1. W spotkach handlowych (nazwa, siedziba spotki): ... ............ .. nie dotyczy .. 


jestem cztonkiem zarzqdu (od kiedy) 

jestem cztonkiem rady nadzorczej {od kiedy) .. .. . .. .. ........ 

Jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy ) .. 

Z tego tytutu osiqgnqlem(~tam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci 

2. W spoldzielniach ..... . ...... .... ..... ..... ...... .. .. . nie dotyczy 


Jestem cztonkiem zarzqdu (od kiedy) .. .. .. . • . 

jestem cztonkiem rady nadzorczej3 {od kiedy) ... 

jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):. .. ...... ... ... ... .. ..... ...... ....... .. ...... ... .. .. . . . 

Z tego tytulu osiqgnqlem(~lam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci ... .......... .. .. ...... .. .. 


3. W fundacjach prowadzCjcych dzialalnosc gospodarczCj . .. . nie dotyczy .. 

- jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy) 



jestem cz!onkiem rady nadzorczej {od kiedy) .... ........ ...... .. . 


jestem cz!onkiem komisji rewizyjnej (od kiedy) .. .... .... . 

Z tego tytulu osiCjgnCj!em(~am) w roku ubieg!ym doc hod w wysokosci 

VIII. 

Inne dochody osiCjgane z tytu!u zatrudnienia lub innej dz ia!alnosci zarobkowej lub zajE?c , z podaniem kwut 

uzyskiwanych z kazdego tytu!u .. . ..... ... ...... . .......... ...... .. .. . .... ... .... ..... ......... . 

- z tytu!u zatrudnienia w Przedszkolu - 73 052.39 Z!. 

- z tytu!u wynajmu lokalu - 25550.00 zi. 

IX . 

Sk!adniki mienia ruchomego 0 wartosci powyzej 10 000 zlotych (w przypadku pOJ azd6w mechani czn ', ch 

nalezy podac markE?, modE? i i rok produkcji) nie dotyczy 

X. 

ZobowiCjzania pieni~zne 0 wartosci powyzej 10 000 ztotych, w tym zaciCjgni~te kredyty i pozyczki raz 
warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiCjzku z jakim zdarzeniem , w jakiej wysokosci) 

- kredyt hipoteczny - 120 tys . zL 


