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OSWIADCZENIE MAJATKOWE

ilo£c zo/qcznlkow

niny, skarbnika gminy, kierownika jednostki o oaniaacvinei qmtnv-.—

Mierz^ice

,dnia

21.02.2017

r.

(miejscowost)

Uwaga;

1. Osoba sktadaj^ca oswiadczenie obowi{|zana jest do zgodnego z prawd^, starannego i zupetnego
wypetnienia kazdej z rubryk.

2. Jezeli poszczegdine rubryki nie znajduj^ w konkretnym przypadku zastc^owania, nalezy wpisad ..nie
dotvczv".

3. Osoba sktadajqca odwiadczenie obowi^zana jest okredlic przynaleznoSc poszczegdlnych sktadnikdw
majqtkowych, dochoddw i zobowi^zah do maj^tku odr^bnego i maj^tku obj^tego matzehsk^
wspolnosci^ maj^tkow^.
4. Oswiadczenie maj^tkowe dotyczy majqtku w kraju i za granic^.

5. Oswiadczenie maj^tkowe obejmuje rowniez wierzytelnosci pienlfzne.

6. W czfSci A oswiadczenie zawarte s^ informacje jawne, w czfSci B zaS informacje niejawne
dotyczqce adresu zamieszkania sktadajqcego oswiadczenie oraz miejsca potozenia nieruchomoSci.
A

Ja, nizej podpisana,

Aneta Matgorzata Zawada
(Imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe]

urodzona

26 llstopada 1963 r.

w Czeladzi

Szkota Podstawowa w Toporowicach
rezygnaqa z funkcji dyrektor szkoty
(miejsce zatrudnlenia, stanowisko lub ftjnkcja)

po zapoznaniu sl^ z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dziatalnoScI gospodarczej przez osoby pelni^ce funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz. 679, z 1998 r. Nr 113, poz. 715 1 Nr 162,

poz. 1126, z 1999 f. Nr 49, poz. 483, z 2000 r. Nr 26, poz. 306 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz.
1806) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r, o samorz^dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz
z 2002 r. Nr 23. poz. 220, Nr 62, poz, 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 1 Nr 214, poz. 1806), zgodnle
z art. 24h tej ustawy oSwiadczam, ze posiadam wchodz^ce w sktad maiZet^skiej wspdinoSci maj^tkowej lub
stanowi^ce m6j maj^tek odr^bny;

Zasoby pieni^Zne:
— Srodki pieni^Zne zgromadzone w walucie polskiej: 39400 zl

— Srodki pienifZne zgromadzone w walucie obcej; nie dotyczy

— papiery wartoSciowe; nie do^c^
na kwot^; nie dotyczy

1. Dom o powierzchni; niedotyc^ m^, owartoSci:
2. Mieszkanie 0 powierzchni: 61,98 m^, owartoSci:

nie dotyoy

tytu^ prawny niedoj^czy

205 000 zi tytui prawny: wfa^iciel

3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: niedo|^c^

, powierzchnia; niedo^c^

o warto§ci; nie do^t^
rodzaj zabudowy; nie do^czy
tytui prawny: nie dotyczy
Z tego tytuiu osi^gn^tem(?»am) w roku ubiegtym przychbd i dochbd w wysokoSci:
4. Inne nieruchomoSci:

powierzchnia: 40,78

- garaz blaszany i 1/32 drogi dojazdowej

0 wartoSci: 3056,00

tytu4 prawny: uzytkowanie wieczyste

Posiadam udziaiy w spolkach handlowych — nalezy podab liczb? i emitenta udziatew:
nie dotyczy

udziaty te stanowi^ pakiet wifkszy nil 10% udziatdw w spbtce: nie dotyczy

Z tego tytuiu osiggn^em(^am) w roku ubiegtym dochbd w wysokobci: nie dotyczy

Posiadam akcje w spbikach handlowych — naleZy podab liczbf i emitenta akcji:
nie dotyczy

akcje te stanowi^ pakiet wifkszy nil 10% akcji w spbtce:

nie do|^^
Z tego tytutu osi^gnqtem(^am) w roku ubiegtym dochbd w wysokobci: nie dotyczy
Nabytem(am)(nabyt mbj mateonek, z wyt^czeniem mienta przynaleZnego do jego maj^tku odr^bnego) od
Skarbu Parlstwa, innej partstwowej osoby prawnej, jednostek samorz^du terytorialnego. ich zwi^zkbw lub od
komunainej osoby prawnej nast^puj^ce mienie, ktbre podlegato zbyciu w drodze przetargu — nalezy podab
opis mienia i dat^ nabycia, od kogo: dziatka pod budow^ garaiy wraz z udziatem w dziatce

^nowl^cej drog^ wewnQtrzn^ do garazy
19 wrzesnia 2005 r.

Urz«td Miasta B^dzin

1. Prowadz^ dzia^alnoSd gospodarcz^^(nale2y podad formf prawn^ i przedmiot dziaialnodci):
nie

— osobiScie nie dotyczy

— wspdinie z innymi osobami nie dotyczy
Z tego tytu^u osi^gn^tem(9tam) w roku ubiegiym przychdd i dochbd w wysokoSci; nie dotyczy

2. Zarz^dzam dzia^alnodci^ gospodarcz^ lub jestem przedstawicielem, peinomocnikiem takiej dziaialnodci
(nalezy podad form^ prawn^ i przedmiot dziatalnodci): nie dotyczy
— osobidcie nie dotyczy

— wspdiniezinnymiosobami nie dotyczy

Z tego tytutu osi^gn^»em(?»am) w roku ubiegtym dochdd w wysokodci: nie do|^^

1. W spdtkach handlowych (nazwa, siedziba spdiki): nie dotyoy
— jestem czionkiem zarz^du (od kiedy): nie dotyczy
— jestem czionkiem rady nadzorczej(od kiedy): nie dotyczy

— jestem cztonkiem komisji rewizyjnej(od kiedy): nie do^czy^
Z tego tytutu osi^gn^tem(^m) w roku ubiegtym dochdd w wysokodct: nie dotyczy

2-Wsp6idzielniach:

nie do|^^
— jestem cztonkiem zarz^du (od kiedy): nie dotyczy

—jestem cztonkiem rady nadzorczej® (od kiedy): nie dotyczy

—jestem cztonkiem komisji rewizyjnej(od kiedy): nie dotyczy

Z tego tytuhj osi^gn^em(fiam) w roku ubiegiym dochdd w wysokoSci: nie do^czy

3. W fundacjach prowadz^cych dziafalnoSd gospodarcz^:

nie dotyczy

—jestem cztonkiem zarz^du (od kiedy); nie do^c^

—jestem cztonkiem rady nadzorczej(od kiedy): nie dotyczy

— jestem czionkiem komisji rewlzyjnej(od kiedy): nie dotyczy

Z tego tytutu osi^gn^em(^am) w roku ubiegtym dochbd w wysokoSci; nie dotyc^

Inne dochody osiqgane z tytutu zatrudnienia lub innej dzialalnoSci zarobkowej lub zajfd, z podaniem kwot
uzyskiwanych z kazdego tytutu: Od 1.01.17 r. do 31.01.2017 r.

Wynagrodzenie ze stosunku pracy

6974,40

Umowy zlecenia i o dzielo

1120,00

Skladniki mienia ruchomego o wartoSci powyze] 10 000 ztotych (w przypadku pojazddw mechanicznych naleZy
podad mark^, model 1 rok produkcji):

TOYOTA YAMS 2005 r.( wspotwtasnoid z matkq)

ZotKJwIgzania pienl^Zne o wartodci powyZej 10 000 zlotych, w tym zaci^gnifte kredyty i poZyczki oraz warunki,
na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwi^zku z Jakim zdarzeniem, w Jakiej wysokoSci):
nie dotyczy

CZ^SC B

PowyZsze oSwiadczenie sktedam Swiadoma, it na podstawie art. 233§ 1 Kodeksu karnego za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnoSci.

MierzQcice,21 luty 2017 r.
(miejscowoS^, data)

^ Niewtasciwe skreslic.

(podpis)

/

^ Nie dotyczy dzialalnosd wytwdrczej w rolnictwie w zakresie produkcji roslinnej i zwierz^cej, w formie i zakresie gospodarstwa
rodzinnego.

® Nie dotyczy rad nadzorczych spoMzieIni mieszkaniowych.

