
0śWIADCZENIE MAJĄTKOWE

wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika
jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i czlonka organu
zarządzljącego gminną oso}rą prawną oraz osoby wydającej decyzje

administracyjne w imieniu wójta tll

Ms7czonó\r 29.0,ł.2020 r,
(Diej§co$ość) (dnia)

] osoba §kładająca oś\łiadczenie obowiążana.icś do zgodnego z pra\łdą. slarannego i zupełnego wypełnienia

każdej z rubl]k,
2, Jeżeli poszcżegó]ne rubry(i nie Znajdu]ą \ł konketl}nr przypadku zaslosowania. należ} \pisać..nić dolyczy",

3, osoba skladająca oś\iadcżenie oboWiązana j€sl okreś]ić prłnależność poszczególn}ch składnikó\ł

majątko!ł}ch. dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątkt obiętego malżeń§ką wspólnością

ma]ątko§ą

4, ośuiadcż€nie majątko\lc dorycz! maiątku w kaju i za granicą,

5, ośviadczenie majątkolre ob€jmuje rówIicż wierż,!lelności pienięźne.

6, W częściA oś"iadcze|ia zawańe Są informacj e j a§ne. \i c7Ęści B zaś inforn]acje nieia\łne doł-czące adresu

żamieszkania Składającego ośWiadczenie oraz miejSca polożenia nieruchomości.

czĘsc A

Ja. niżej podpisany(a). Anna Stanisłarła Czarnecka Stępień
(imiona inaz\łisko olaz nazwi§ko rodoNe)

urodzony(a) l3.1 ] ,1967 r, rł Wanzarvie

Miejska Biblioteka Publiczna rr \4szczonorlie
dyrektor

(mieisce zalNdnienia, stanoqisko lub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisani u§ta\ł) z dnia2l sierynia l99] r, o ograniczeniu prolradzenia działa]ności

gospodarczej przez osoby pcłniące funkcje public7ne (D7. U. Nr l06, poz, 679, z ]998 r, Nr l l3, poz, 7l5 j

Nli62.poz,]l26.ż1999r,Nr49,poż,483,Z2000r,Nr26, poz, 306 oraz z 2002 r, Nr lIj, poż,984 i \l
2]4,pou, l 806) oraż usla§}, Z dnia 8 malca l990r,osanorządziegnlinn},m(Dż.U.Z200ll,Nr1.12.poz.

l59l orazz]002r,Nl2].poż,220,Nr62,poz,558,Nr]13.poż,98.1.Nrl5].poz.]271 iNl21.1.poz,

]806)_ żgodnie z at1, 2,{h tei Usta\ł,y ośtviadczam, że posiadam tchodzące w sklad nrałżcńskiej *,spółnoścj

nrajątkou-ej 1ub stanowiące mój mająlek odrębnyi

l. Zasoby pi€niężne:

- środki pieniężne zgomadzone rv rł,alucie polskiei: l000.00 zł



- papiery \artościowe: nie dotyczy

..,,.,. na kwotę: nie dotycz!

.

1.

ż.

3.

Don o pou,iezchli: 300 m2, o wanrrści: 800 000.00 żt, t)tuł prawn_Y: małżeńska \\,spólność
tnajątkowa

Mieszkanie o porł.ierzchniinie dot},cz},n12. o lva ości: .._,.,..,..,...._, tylul prarlny:
współ\\,łasność małżeliska
Gospodarstrł,o rolne: rodzaj gospodarstwa: sado\\,nicze. po\ł,ielzcitnia: 2l ha o \a ości|
100000.00 zł rodzaj zabudo$!,: budlnek mieszkaln1,(pkt 1) prżecho\łalnie l000 nr2. tytuł
prawn},: malżeliską $,spólność nlajątko\\,a

Z lego t}.tulu osiąglląłem(ęłarn) rł roku ubiegłyll przl,chód i dochód rł,ulsokości:
39Ą685zll32000ż'

4. Ime nieruchomości: powierzchnia: nie dotyczy
o \Ą,artości: nje dolvc7\,

t),tuł pra\Ą,n},: nic dolyczy

III.
Posiadam udziały rv spółkach handlo\łych - należ} podać 1iczbę i enitenta udziałów: nie

dotycZy

Z tego t}tułu o§iągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nię dotyczy

Iv.
Posiadam akcje w spółkach hand]o\łJch - należy podać liczbę i emitęnta akcjiI nie dotyczy

- środki picniężne żgrolnadzone w lralucie obcej: nie dolycz_v

,,.,,. udziaĄ/, ie stanowią pakiet większ) niż 10o/u udziałór.v rv spółce: nie dot]-cży
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akcje te stanorvią pakiet większy niż 109/0 akcii \ł spółce] nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) rł,roku ubicgłl,m dochód rv rlvsokości: nie dotyczy

Nablłem(arn) (nablł nój małżonek. z u,yłączeniem mietria pfz},należnego do jego majątku

odrębnego) or:l Skarbu Państwa. innej państ\ł,orłej osob,v prarvnej. jcdnostek samofządu

terytorialnego. ich związków lub od komunalncj osoby,prarł,nej naslępujące mjenie, którc

podlegało zbyciu rł drodze przetalgu - należy podać opis nienia i datę nab.vcia. od kogo: ,, ", ",,

e dotycz),

vI.
l . Prowadzę działainość go spodarcząI2] (należy podać formę prarvn ą i prżedm iot dzia łalnośc i): , , , , , , , "

nie dotycz1,

- o§obiście nię dotyczy

- rłrspólnie z Jnn,vnri osobami nie dot1,,czy, ..

Z tego t!,tułu osiągnąłem(ęlaln) rr roku ubiegłl m pzl,chód i doclród rr rr 1sokości: nie

doR,cz},

2. Zavądz,am działalnością gospodarczą lubjestem przedstawiciele]n. pełnomociikiem takiej

działalności inaleź;,, podać fornlę pralvuą i przedmiot dżialalności):

- osobiście.,, nie dotycz,Y

- ,,,,.polnie z inn)mi osohami: nie dotlcz1

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłanr) w roku ubiegłym dochird rv rłl,sokości: nic dotycz,v

vII.
1- W spółkach handlowl,ch (nazrł,a, siedziba Spó]ki): nie dotycz,v

- jestem członkierrr zarządu (od kied!,)| nie dot),,czy



- jestem czŁlnkienr rad}.nadzolczej (od kiedy): nie dot},cz}

.jesten czloŃiern komisji rerłizljnej G]d kied)) nię dot,vcz}

Z tego t!,tułu osiągnąłem(ęłam) rv roku rrbległ_v,m dochód rv rłl-sokości: nie dotlcz1

Z tego t}tułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości: nie doĘczy

2. W spółdzielniach: nie dot,vczy

jesten,i człot1kienr zarządu (od kied)): nie dot},cz!,
, jesteln członkiem rady nadzorczejLj]1od kied],): lrie dot}czy

jestem członkienl konisji rc\Ąizyjnej (od kied}): .,. nie dot},cz}

3, W fundacjach prolvadzących działalność gospodarczą: nie dotvcz,l

jestem członkiem zar7ądu (od kiedy): nie dotycz_v-

- jestem członkienr rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy

- jestem członkiem komis|i rcrvizljnej (od kied} nje dotlczy

Z tego t}tułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyozy

VIII. hrne dochody osiągane z tytułu Zatrudlrienia 1ub irmei działalności zarobko*,ej iub zajęć.

Z podaniem k\łot uzvskirvany clr z kaźdego t\ tułu: Z t\.tulu żatrudnienia za rok 201 , 14 181.09zl

lx. Składniki mienia rrrchomego o rł,aności porł,}źej 1o 000 zlotych (§ przypadku poiazdów

nlechanicznvch należv podać markę. nodeI i rok produkcji): Voh,o C30. r.ok produkcji 2008

x. Zobou,iążania picniężne o \\,artości powtźej l 0 000 żk]tych. \, t),m Zaciągnięte kredyt}r i
poż),cżkj olaz warunki. najakich zosta}),,udzielone (lrobcc kogo. lł zlviązku zjaLim zdarzenien. t
iaj,lei rrt * kosL ir: nie dolr czr ,,, ,,, ,,
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Poul ższe oś\riadczenie składam ś$,iadonJ (a). iż na podsralrie all, 233 Js 1 Kod.ksu kamego ża
podanie niepraud\ ]ub zatajenie pra\ld, glozi kala pozbar|ienia rrolności.

,,,.. f,,. Q gl:ł r.&*......,......
(podpis)

ll I Niew]aściWe skreślić,

12|Nie dot_\czy dzialalności §}twórczei ł .ol.ictwie \ł zakrcsie produkcji toślinnąi i złierżęcej, w Ibrnrie i
zakresie gospoda.st,\a rodzinnego.

|3] Nie do§cł rad nadzolcłch spóldzielni ntieszkanio\ł),ch,

]\{szczonórv, 29,04,2020 r.

(miejśco,vość. data)

5


