MAJATKOWE

-pra#nthsFaz osoby wydaj4cej decyzje administracyjne w imieniu w6jtal
.

(rn

Sniadowo. dnia 29 .08.2019 .t,

iejscowoSc)

Uwaga:

l. Osoba skladaj4ca

oSwiadczenie obowi4zana jest do zgodnegoz prawd4, starannego izupelnego wypelnienia

kaZdej z rubryk,
Z. Je1,eli poszczeg6lne

rubryki nie znajdujq w konkretnym przypadku zastosowania, naleiry wpisai "nie

dotyczy".
3. Osoba skladajqca oSwiadczenie obowi4zana jest okreSlii przynalei.no5i poszczeg6lnych skladnik6w
maj4tkowych, dochod6w i zobowi4zafi do maj4tku odrgbnego i maj4tl<u objgtego malzeriskq wsp6lnoSciq

majqtkowq.
4. Oswiadczenie maj4tkowe dotyczy majqtku w

kraju iza granic4.

5. Oswiadczenie maj4tkowe obejm uje r6wniez wierzytelnoSci pienigzne.
6. W czgsci A oSwiadczenia zawarte s4 informacje jawne, w czgsci B zaS informacje niejawne dotycz4ce adresu

zamieszkania skladaj4cego oSwiadczenie oraz miejsca polozenia nieruchomoSci.

CZESC A
Ja^

nilej podpisany(a), Anna Bozena Chyzowska Kwiecih

sl<a

(inriona i nazwisl<o oraz nazwisl<o rodowe)

urodzona l3 marca 1959r w Sniadowie

(m ieisce

zatrudnienia, stanowisl<o lLrb funl<cja)

pa zapoznaniu sig zprzepisami ustawy zdnia 21 sierpnia 1991 r. o ograniczeniu prowadzenia dzlalalnoSci gospodarczej
przezosoby petni4ce funkcje publiczne (Dz. U .22011 r. poz. 1393 zpoLtt.zrtr.) oraz ustawy zdnia 8 marca 1990 r' o
samorzqdzie gminnynr (Dz, tJ. z20l 8 r. poz.994 z po4n.zn.)^ zgodnie z art.24h tej ustawy oSwiadczam,2e posiadam
wchodz4ce w sklad malzefrskiej wspolnoSci ma.i4tkowe.j lub stanowi4ce rnoj maj4tek odrgbny:

I.
Zasoby pienigzne:

*
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- Srodki pienigzne zgromadzone w walucie obcej:

- papiery waftoSciowe:

.....,

nie dotyczy

'..'.......'.nie dotyczy

il.
L Dom o powierzchni:

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

2, Mieszkanie o powierzchni: nie dotyczy m2, o wartoSci: nie dotyczy tytul prawny: nie dotyczy

3. Cospodarstwo rolne;
rodzaj gospodarstwa: ....,, niedotyczy, powierzchnia: .............. nie dotyczy

-

o

wartosci:

rodzaj zabudowy:

tytui

nie dotyczy

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

prawny:

........,..nie dotyczy
.

..........

.. ... n

ie dotyczy

Z rcgo q,tutu osi4gn4lem(glam) w roku ubiegtym przych6d i doch6d w wysokoSci: ........nie dotyczy
4. Tnne nieruchomosci
.powierzchnia 900m2 malzef)ska wsp6tnota maj4tkowa
o wartosci:40 000,00 zl

tytul prawny: wlasnoSi- malzeisi(a wsp6lnota maj4tkowa akt.noi(.2485/87

I

I1,

Posiadam udzialy w sp6tkach handlowych - nalezy podai liczbe i emitenta udzial6w:
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udziaty te stanowiq pakiet wiQkszy niz 1jyo udzial6w w sp6{ce: .,...............,. , nie dotyczy
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akcje te stanowiq pakiet wigkszy niz l0% akcji w spolce:

,;;;;;;;.;;;;il(;;;;;-.*;;;";;;,;il;;il;,;

H:H:i

v.
Nabylem(am) (nabyl m6j malZonek, z wylqczeniem mienia przynaleZnego dojego maj4tku odrgbnego) od Skarbu
Panstwa, innej palshvowej osoby prawnej, jednostek samorz4du terytorialnego, ich zwiqzk6w lub od komunalnej osoby
prawnej lub zwi4zku metropolitalnego nastgpujqce mienie, kt6re podlegalo zbyciu w drodze przetargu - nalez] podad

::':-'-.:.i-:::::':.:i::::'''.
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1. Prowadzg

-

dzialalnoSi gospodarcz42 (naleZy podai tbrmg pra\,ynq i przedmiot dzialalnoSci): .................,..........,

osobiScie

- wsp6lnie z innymiosobami

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

.........,.......
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nie dotyczy.
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2, Zanqdzam dzialalno$ci4 gospodarcz4 lub jestem przedstawicielem
pe'lnomocnikiem takiej dzialalnosci (nalezy podac
formE prawnq iprzedmiot dziatalno6ci);

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

.....nie dotyczy

- wspolnie z innyrni

ir",r*

rr,r"i"

osobarni

",,urr-ir-rri"';;

....nie dotyczy
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vII.
1.

W spotkach handlowych (nazwa, siedziba

,.."'.nie dotyczy

..,....,

-

jestem czlonkiern zarz1du (od kiedy):

-

jestem czlonkiern komisji rewizyjnej (od

',",e*;,;;,;;;;i;(;;);
2, W sp6tdzielniach:

spotki):

'."....nie dotyczy

l<iedy):

;";, ;;'.r;;; o..rui;

'.,"nie dotyczy
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Ztego tytulu osi4gnqlem(glarn) w roku ubieglym dochod w wysoko5ci:

; ;
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.......nie dotyczy

;;'

jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

.........

'.......'nie dotyczy

-j;,,;;,ronri.-'-'.r;";;;'';.*,,,,".,r"oo'.o,)............'...;;;,;
Ztego tytutu osi4gn4lem(gtam) w rol<u urbreglynr dochod w wysolcoSci:

.,

..,.... nie dotyczy

VIII.
Inne dochody osi4gane ztytulu zatrudnienia lub innej dzialalno6ci zalobl<owej lub zajgc, zpodaniem kwot
.umowa o pracA dochod -51682,61
.umowa zlecenie dochod -3200.00

IX.
Sktadniki mienia ruchomego o wartoSci powyzej 10.000 zlotych (w przypadku pojazdow mechanicznych nale2y podac
.,............,,...nie doty czy
markg, model i rok produkcji):

X.
Zobowiqzania pienigzne o warto5ci powyzej 10.000 zlotych, w tym zaci4gnigte kredyty i poZyczl<i oraz warvnl<i, na
jakich zostaly udzielone (wobec l<ogo, w zwiyzl<v z jal<im zdarzeniem, w jakiei

wysokoSci):

,....

..nie dotYczY

I}'#|c

Powyzsze oSwiadczenie skladarn Swiadorny(a). iz na podstawie art.233 :s I Kodel<sul karnego za podanie nieprarvdy lub
zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnoSci.

Sniadowo 29.08.2019r
(podpis)

(mie.jscowoSc, data)

I NiewtaSciwe skreSlic.
2

Nie dofyczy dzialalnoSci wytworczejw rolnictwie w zal<resie produkcji roStinne.j i zwierzqcei, w formie izakresie

gospodarstwa rodzi n Itego.
3

Nie dotyczy

racl nadzorczych

spoldzielni rnieszl<aniowych.

