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OSWIADCZENIE MAJ^TKOWE

wojta, zastepcy wojta, sekretarza grainy, skarbnika gminy, kierownika jednostki
organizacyjnej gminy, osoby zarzadzajacej i czlonka organu zarzadzajacego gminnq
osobq prawnq oraz osoby wydajacej decyzje administracyjne w imieniu wojta

Ostrowck, dnia 22 sierpnia 2018r.
(miejscowosc)

Uwaga:
1. Osoba skladajaca oswiadczenie obowiazana jest do zgodnego z prawda, starannego i
zupelnego wypemicnia kazdej z rubryk.
2. Jezeli poszczegolne rubryki nie znajduj^ w konkretnym przypadku zastosowania,
nalezy wpisac "nie dotyczy",
3. Osoba skladajaca oswiadczenie obowiazana jest okreslic przynaleznosc
poszczegolnych sktadnikow majatkowych, dochodow i zobowiazari do majatku
odr^bnego i majatku obj^tego malzensk^ wspolnosciq majatkowa.
4. Oswiadczenie majqtkowe dotyczy majatku w kraju i za granic^.
5. Oswiadczenie majatkowe obejmuje rowniez wierzytelnosci picnic/nc.
6. \ cz^sci A oswiadczenia zawarte s^ informacje jawne, w cz^sci B zas informacje
niejawnc dotyczace adresu zamieszkania skladaj^cego oswiadczenie oraz miejsca
polozenia nieruchomosci.
CZ^SC A
Ja, nizej podpisany(a), Anna Zofia Walaszczyk
(imiona i nazwisko
oraz nazwisko rodowe) Dudek
urodzony(a) 27 wrzesnia 1956r. w Ostrowku
Urz^d Gminy w Ostrowku
Skarbnik Gminy
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)
po zapoznaniu si^ z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ograniczeniu prowadzenia
dziaJalnosci gospodarczej przez osoby pehiiace funkcje publiczne (Dz. U. z 2017r., poz.1393
oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (Dz. U. z 2017r.poz. 1875),
zgodnie z art. 24h tej ustawy oswiadczam, ze posiadam wchodzace w sklad malzenskiej
wspolnosci maj^tkowej lub stanowiace moj maj^tek odrebny:
I.
Zasoby pieniezne:
- srodki pieniezne zgromadzone w walucie polskiej: 509 600 PLN
- srodki pieniezne zgromadzone w walucie obcej: 17 550 EURO, 1550 USD
Malzenska wspolnosc majqtkowa
- papiery wartosciowe: nie posiadam
na kwote: nie dotyczy
II.
1. Dom o powierzchni: 193,9 m2, o wartosci: 200 000 PLN
tytuf prawny: malzenska wspolnosc majatkowa
2. Mieszkanie o powierzchni: nie posiadam m2, o wartosci: nie dotyczy
tytul prawny: nie dotyczy
3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: nie posiadam, powierzchnia: nie dotyczy
o wartosci: nie dotyczy
rodzaj zabudowy: nie dotyczy



tytul prawny: nie dotyczy
Z tego tytulu osi^gn^lem(^lam) w roku ubieglym przychod i dochod w wysokosci:
nic dotyczy
4. Inne nieruchomosci:
powierzchnia: dzialka o powierzchni 942 m2, na ktorej stoi dom wymieniony w pkt.l
owartosci:30000PLN
tytul prawny: wspohvlasnosc malzenska
III.
Posiadam udziaty w spolkach handlowych - nalezy podac liczb$ i emitenta udzialow:
nie posiadam
udzialy te stanowia^ pakiet wiekszy niz 10% udzialow w spolce:
nie dotyczy
Z tego tytulu osiajm^lemfejam) w roku ubieglym dochod w wysokosci:
nie dotyczy
IV.
Posiadam akcje w sp61kach handlowych - nalezy podac liczbe i emitenta akcji:
nie posiadam
akcje te stanowi^ pakiet wiekszy niz 10% akcji w spolce:
nie dotyczy
Z tego tytulu osiagn^lem(elam) w roku ubieglym dochod w wysokosci:
nie dotyczy
V.
Nabylem(am) (nabyl moj maizonek, z wyl^czeniem mienia przynaleznego do jego majatku
odrebnego) od Skarbu Panstwa, innej pahstwowej osoby prawnej, jednostek samorzadu
terytorialnego, ich zwi^zkow, komunalnej osoby prawnej lub zwi^zku metropolitalnego
nast^pujqce mienie, ktore podlegalo zbyciu w drodze przetargu -nalezy podac opis mienia
i dat$ nabycia, od kogo:
nie nabylismy
VI.
1. Prowadz^ dzialalnosc gospodarczq2 (nalezy podac form^
prawna^ i przedmiot dzialalnosci):
nie prowadz^
- osobiscie nie dotyczy
- wspolnie z innymi osobami nie dotyczy
Z tego tytulu osi^gn^lem(^lam) w roku ubieglym przychod i dochod w wysokosci:
nie dotyczy
2. Zarza.dzam dziatalnoscia^ gospodarczq lub jestem przedstawiciclcm pelnomocnikiem takiej
dzialalnosci (nalezy podac forme prawny i przedmiot dzialalnosci): nie dotyczy
- osobiscie nie dotyczy
- wspolnie z innymi osobami nie dotyczy
Z tego tytulu osiqgnqlem(elam) w roku ubieglym dochod w wysokosci: nie dotyczy
VII.
1. W spolkach handlowych (nazwa, siedziba spotki): nie jestem
-jestem czlonkiem zarza.du (od kiedy): nie dotyczy
-jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy
- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy
Z tego tytulu osia_gnaj:em(elam) w roku ubieglym dochod w wysokosci: nie dotyczy
2. W spoldzielniach: nie jestem
- jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy): nie dotyczy
-jestem czlonkiem rady nadzorczej3 (od kiedy): nie dotyczy



-jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kicdy): nie dotyczy
/ lego tytulu osiqgnalcm(ctam) w roku ubieglym dochod w wysokosci: nic dotyczy
3. W fundacjach prowadzacych dzialalnosc gospodarcza: nic jestcm
- jeslem czlonkiem zar/adu (od kicdy): nie dotyczy
- jestcm czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): nic dotyczy
- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy
/ lego tytuhi osiagnalem(elam) w roku ubiegJym dochod w wysokosci: nie dotyczy
VIII.
Innc dochody osiagane z tytulu zalrudnienia lub innej dzialalnosci xarohkowcj lub zajec,
z podaniem kwol uzyskiwanych z kazdcgo lytulu: wynaj;rodzenie ze sto.sunku pracy-
dochod 121 708,26 PLN
IX.
Skladniki mienia ruchomcgo o wartosci powyzej 10.000 zlotych (w przypadku pojazdow
mechanicznych nalezy podac marke, model i rok produkcji): nie posiadnni
X.
Zobowiqzania picniezne o wartosci powyzej 10.000 /.Jolych, w lym zaciagniele kredyty
i pozyczki oraz warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwia/ku z jakim
/.darzenicm, w j a k i c j wysokosci): nic posiadam
CZ^SC B

/'- / '
Ostrowek, 22 sierpnia 201 8r.
(miejscowosc, data) (podpis)

1 Niewlasciwe skreslic.
2 Nie dolyczy dzialalnosci wylworczej w rolniclwie w zakresie
produkcji roslinnej i zwierzecej, w formic i zakresie
gospodarstwa rodzinnego.
3 Nie dotyczy rad nadzorczych spoldzielni mieszkaniowych.


