Al

OSWIADCZENIE MAJATKOWE
nostki
w6jta, zastgpcy w6jta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierown
organizacyjnej gminy, osoby zarzqdzajqcej i czlonka organu zarzqdzaiqceeo gminnq
lrl
osob4 prawn4 oraz osobywydajqcef decyzje administracyjne w imieniu w6ita
Zbolna
(miejscowoSC)

23.04.2018 r.
(dnia)

UWAGA:
I

.

kazdej z
Osoba skladaj4ca oSwiadczenie obowiEzana jest do zgodnego z prawdq, starannego i zupetnego wlpetnienia

rubryk.
2.
3.

4.
5.
6.

JeZeii poszczeg6lne rubryki nie majduj4 w konkemym przypadku zastosowania, nale2y wpisai ,,nie doryczy".

Osobasktadajfca o5wiadczenie obowiqzanajest okre6lii prrynaleZno5c poszczeg6lnych skladnik6w majqtkowych'
dochod6w i zobowiqzari do majqtku odrgbnego i majqtku objQtego malzeliskq wsp6lnosciq majqtkowq'
Oswiadczenie maj4tkowe dotyczy maj4tku w kaju i zz ganic4.
Oswiadczenie maj4tkowe obejmuje r6wniez wierzytelnosci pienigune.
W czgsci A oSwiadc zenia zawafte sq informacje jawne, w czgsci B zaS informacje niejawne dotycz4ce adresu
zamieszkania skladajqcego oSwiadczenie oraz miejsca polozenia nieruchomoSci

CZ\ s e A
Ja, ni2ej podpisany(a), Dgbowska

EDbieta zd. Nowak
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

Urzqd Gniny w Zb6jnej

-

lnspektor ds. wymiaru podatk6w i oplat lokalnych

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

2l

sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dzialalnosc
gospodarczej przez osoby pelni4ce firnkcje publiczne (Dz.lJ. z 2011 r. poz. 1393) oraz ustawy zdnia 8 marca 1990r
posiadan
o samorz4dzie gminnym (Dz. tJ. z 2Ol7 t. poz. lEl 5, 2232), zgodnie z art. 24h tej ustawy oSwiadczam, Ze

po zapoznaniu sig z przepisami ustawy z dnia

wchodz4ce w sklad mal2e6skiej wsp6lnosci maj4tkowej lub stanowiqce m6j maj4tek odrgbny:

L
Zasoby pienigine:

-

Srodki pienigZne zgromadzone w walucie polskiej: nie dotyczy

-

Srodki pienigzne zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy

-

papiery wartoSciowe: nie dotYczY

na kwotg:

II.

l.

2.
3.

4.

prawny: wsp6twlasno66
Dom o powierzchni: 340 m2, o wartosci: 300'000,00 tytul
tytul prawny:
m2, o
Mieszkanie o
Gospodarstwo rolne: rodzaj gospodarstwa: nie dotyczy, powierzchnia:
rodzaj zabudowy:
o

powierzchni:

wartoSci:

wartoSci:

""".'"""""

g/tul Prawny:
w wysoko6ci:
Z tego tytutu osi4gnElem(glam) w roku ubieglym przych6d i doch6d
Inne nieruchomo6ci:
powierzchnia:.......'....'....' nie dotyczy
o wartosci:

tgul

prawnY:

IIL

posiadam udziaty w sp6lkach handlowych - nate2y poda6 liczbg i emitenta udzial6w:

udziaty te stanowi4 pakiet wiEkszy

ni| l}Vo udzial6w w sp6lce: nie dotyczy

: nie dotyczy
Z tego tytutu osi4gnqlem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysoko6ci

Iv.

posiadam akcje w spolkach handlowych - nale2y poda6 liczbg i emitenta akcji: nie dotyczy

dotyczy
akcje te stanowiq pakiet wigkszy nizl0o/o akcji w sp6lce: nie
nie dotyczy
Z tego tytulu osi4gnqlem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysoko5ci:

v.

do jego maj4tku odrgbnego)
Nabylem(am) (nabyl moj malZonek, z wylqczeniem mienia przynaleznego
jednostek samorz4du ter)lorialnego' ich
od Skarbu Panstw4 innej panstwowej osoby prawnej,

zwiqzk6w,komunalnejosobyprawnejlubzwiqzkumetropolitalnegonastQpujecemienie'kt6re
od kogo:
podlegalo zbyciu w drodze przetargu - nalezy poda6 opis mienia i datq nabycia'
Wybudowany wsp6lnie z mQzern w l99l roku'

vI.

prawn4 i przedmiot dzialalnoSci): nie
1. prowadzg dzialalnoS6 gospodarczqt2l (nale2y poda6 formg

-

dotyczy

osobi5cie nie dotYczY

wsp6lnie z innymi osobami nie dotyczy

Ztegotl,tuluosi4gn4tem(Qlam)wrokuubieglymprzych6didoch6dwwysokoSci:niedotyczy
pelnomocnikiem takiej dzialalnosci
2. Zarzadzatrt dzialalnoSci4 gospodarcz4 lub jestem przedstawicielem,
(nale2y podai formg prawnq i przedmiot dzialalnoSci):

-

osobiScie nie dotYczY

-

wsp6lnie z innymi osobami nie dotyczy

dotyczy
Z tego t1tufu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysoko6ci: nie

vI
l. W spolkach handlowych (nazwa, siedziba

spolki): nie dotyczy

-

jestem czlonkiem zatzqd! (od kiedy): nie dotyczy

-

jestem czlonkiem rady nadzorczei (od kiedy): nie dotyczy

-

jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy) nie dotyczy

Z tego t)tulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysoko6ci: nie dotyczy
2. W spoldzielniach: nie dotyczy

-

jestem czlonkiem zarz4du (od kiedy): nie dotyczy

-

jestem czlonkiem rady nadzorczejl3] (od kiedy): nie dotyczy

-

jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy

Ztegot}.tutuosiqgn4lem(glam)wrokuubieglymdoch6dwwysokosci:niedotyczy
3. W fundacjach prowadz4cych dzialalnoSi gospodarczq: nie dotyczy

-

jestem czlonkiem zarz4du (od kiedy): nie dotyczy

-

jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy

-

jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy

nie doryczy
Z tego tytutu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokodci:

vIII.

lub zajgi,
Inne dochody osi4gane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnoSci zarobkowej
uzyskiwanych zktiLdego tltulu: ..... " " "
Z tytutu zatrudnienia - 33.525,43 zlotych
Z tytulu emerytury - 33.188,80 zlotych
Z tytutu dzialalnoSci wykonl'ruanej osobi5cie

-

z

podaniem kwot

28,55 zlotych

Ix.

(w przypadku pojazd6w mechanicznych nale21
Skladniki mienia ruchomego o wartosci pouyzej I 0 000 zlotych
poda6 markg, model i rok produkcji): nie dotyczy

x.
Zobowiqza.nia pienig2ne o wartosci polvyzej

l0 000 zlotych, w tym zaci4gnigte kedyty i po4czki

zdarzeniem, w jakiej wysokosci): nie
oraz warunki, najakich zostaty udzielone (wobec kogo, w zwiqzku zjakim

dotyczY

CZ\SCB

kamego za
Powyzsze oswiadczenie skladam dwiadomy(a), i2 na podstawie art.233 $ 1 Kodeksu
podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnoSci'

Zb6jna dnia 23.04.2018 r.
(miejscowo6i, data)

ll I Niewla{ciwe skre6lii.

produkcji ro5linnej
w
iZi Nie aotyczy OziatalnoSci wywdrczej w rolnictwie zakresie
zakesie gospodarstwa rodzinnego.
l3l Nie dotyczy rad nadzorczych spoldzielni mieszkaniowych'

i

,.tierzicej, w formie

i

