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w6jta, zastgpcy w6jta, sekretarza gminy, skarbnika
ednostki(
organizacyjnej gminy, osoby zarz4dzaj4cej i czlonka org
gmiiin4 o
prawn4 oraz osoby wydajqcej decyzje administracyjne w imieniu w6jtal
.sniadowo, dnia

.11 .04.2019.r.

(miejscowoSi)
Uwaga:
1' Osoba skladaj4ca oswiadczenie obowi4zana jest do zgodnego z prawd4, starannego i zupelnego
wypelnie:nia
ka2dej z rubryk.

2' Jeaeli poszczeg6lne rubryki nie znajdujq w konkretnym przypadl<u zastosowania,

naleLy

dotyczy".

wpisai ,,nie

3' Osoba skladaj4ca oSwiadczenie obowi4zana jest okreSlid przynaletnosi poszczeg6lnych
skladnik6w
maj4tkowych, dochod6w i zobowi4zafi do maj4tku odrgbnego i maj4tku objgtego malzefsk4 wsp6lnoSci4
maj4tkow4.
4. oswiadczenie maj4tkowe dotyczy maj4tku w kraj u i za granic4.
5. oswiadczenie maj4tkowe obejmuje r6wni eL wierzytelnosci pienigzne.

6' W czgSciA oSwiadczenia zawarte s4 informacje jawne, w czgsci B zaS informacje niejawne dotycz4ce
adresu
zamieszkania skladaj4cego oSwiadczenie oraz miejsca polozenia nieruchomoSci.

cz4sc

A

Ja, nizej podpisany(a), Anna Bolena Chyzowska Kwieciriska

(iniiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)
urodzona l3 marca 1959r w Sniadowie

(m iejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)
po zapoznaniu sig z przepisami ustawy z dnia 2l sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dzialalnoSci gospoclarczej
przez osoby pelni4ce funkcje publiczne (Dz. U. 22017 r. poz. 1393 z po2n.zm.) oraz ustawy z dnra 8 marca 1990
r. o
samorz4dzie gminnyrn (Dz. U. 22018 r. poz.994 z poLn.zm.), zgodnie z art.24h tej ustawy oSwiadczam, ze posia,Cam
wchodz4ce w sklad malzenskiej wspolnoSci maj4tkowe-j lub stanowi4ce r-n6j rnaj4tek odrgbny:

I.
Zasoby pienigzne:

:::-l 'i::i::::*:-:1^':

- -:l'::'::-l'

- Srodki pienigzne zgronadzone w walucie obcei:

- paprery wanosclowe:

lI.
l Dom o powierzchni:
2.

.........

ul

I'o'n
nie dotyczy

.....,....nie dotvczv

122 m2, o wartoSci: 200000,00 tytul prawny: mal.wspolnota rnajathowa

Mieszkanie o powierzchni: nie dotyczy rr2, o warloSci: nie dotyczy tytul prawny: nie dotyczy

3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: ...... nie dotyczy, powierzchnia:
,owartoSci: ..........
rodzal zabudowy:

lytul prawny:

....

...........

. nie dotyczy

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

...

.,.nie dotyczy

Ztego tytutu osi4gn4tem(ptam) w roku ubieglym przychod,i doch6d w wysol<o6ci: ........nie dotyczy
4. Inne nieruchomoSci
,powierzchnia 900m2 malzeriska wspolnota maj4tkowa
o wartoSci:

40 000.00 zl

fytul prawny : wlasn

o Sc-

malzensl<a wspo

In

ota

m aj

4tkowa akt.notr.24g5 I gl

lII.
;Posiadam udzialy w spolkach handlowych

7 wdntato*

- nalezy podai liczbg iemitenta udzialow:

ol
loo

vdzialy te stanowi4 pakiet wigkszy niz l\oh udziatow w

spotce:

.

. n ie d,otyczy
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::::l:*"n

-nateZv podac ticzbs i ernitenra akcji:

-l:

':"::1

;;.";'#i;;';;;"
........nie dotyczy
',Ztego tytutu osi4gn4lem(gtam) w roku ubieglym
dochod w wysokoSci:

..

..nie dotyczy

'v.

l\abylem(am) (nabyl moj matzonel<, z wyl4czeniem mienia przynaleZnego do jego maj4tku odrgbnego) od Skarbu
lParistwa' innej pafstwowej osoby prawnej, jednostek sarnorz4du terytorialnego, ich zwi4zkow lub od komunalnej
osoby
prawnej lub zwiEzku metropolitalnego nastgpuj4ce mienie, kt6re podlegato zbyciu w drodze przetargu - nale1y po6ac

::]:-:l1i]i:-l1'1l]i'],-]l]..''....'...'..........':::::'

I' Prowadzq

dzialalnoSi gospo darczqz (naleZy podac forrng prawnE i przedrnio

-

osobiScie
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t

dziatalnoSci):

...

....nie dotyczy

."0.,

,0,.*;; ;;;;,;uo , o".nJ; ;;;;*os.

2. Zarzqdzam dzialalnoSci4 gospodarczqlubjestern przedstawicielem pelnomocnikiem takiej dzialalnoS
ci (nalezy podai
fbrmg prawn? i przedmiot dziatalnoSci):
...nie dotyczy

..
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\/II.
1.

W sp6lkach handlowych (nazwa, siedziba

sp6lki):

...........

-

jestem czlonkiem zarzqdt (od kiedy):

-

jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od

......,.nie dotyczy

l<iedy):

;;;.;;;;,;;;;;"'rui"''r**,0'.r,r,
2..

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

.......nie dotyczy

o".iui*;;;";;,.,

;;;;";",;

W sp6tdzielniach:

-':.,'.,",'***.-;;;"i*-"-:;'i;;il,......'..'

-1.,,.'.,;;;;.';;;;;.;'':".:|".i''i'l.''.
2l'tego tytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubiegtym dochod w wysokoSci:

....

...,nie dotyczy

;;;;;;;;o;,^,d:o:4;;",h;;';i;,;;,;*;';;.

-

jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

-'.;."'-

*;;.;;tt;;.--j".:

i",

,........

.nie dotyczv

i'*rD,

il' tego tytutu osi4gn4lem(gtam) w roku ubiegtym dochod w wysokoSci:

",.0.,;;....

.. . .

nie doryczy

\/IIL
Inne dochody osi4gane ztytulu zatrudnienia lub innej dziatalnoSci zarobkowej lub zajgc, z podaniem kwot
uzyskiwanych z kazdego tytulu:
.umowa o pracg dochod - 5861 9,00
.umowa zlecenie dochod -4113,17

IX.
Sktadniki mienia ruchomego o wartoSci powyzej 10.000 zlotych (w przypadku pojazd6w mechanicznych naleiry podai
markg, model i rok produkcji):
.........nie dotyczy

X.
Zobowi4zeuria pieniglne o warloSci powyZej 10.000 ztotych, w tym zaci4gnigte kredyry i poLryczki oraz warunki, na
jaki<;h zostaty udzielone (wobec kogo, w zwi4zku z jakim zdarzeniem, w jakiej

wys,okoSci):

CZESC B

........,...

,.,.....nie dotyczy

Powyzsze oSwiadczenie skladam Swiadomy(a), iz na podstawie art,233 1 l(odeksu karneg
$
prawdy grozi kara pozbawienia wolnoSci.

'.zatajenie

,.. Sniadowo I7.04.2019r

ff,,r^,a
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(miejscowoSi, data)

o zapodanie nieprawdy

Olq^' atu$l<,o(podpis)

" NiewlaSciwe skreslii.
t]

Nie dotyczy dzialalnoSci wytwor czej w rolnictwie w zal<resie produkcji roslinnej

lgospodarstwa rodzin
1l

Ni.

ne

go.

dotyczy rad, nadzorczych sp6ldzielni rnieszkaniowych.

i

zwierzgcej, w formie i zakres:ie

lub

