
OSWIADCZENIE MAJATKOWE

wojta, zastepcy wojta, sckretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jcdnoslki
organizacyjnej gminy, osoby zarzadzajacej i czlonka nrganu zarzadzajaccgo gminna
osobi) prawna oraz osoby wydajaccj decyzjc administracyjne w imieniu wojta

Ostrmvek, dnia 10 kwietnia 2018r.
(miejscowosc)

Uwaga:
1. Osoba skladajaca oswiadczenie obowiazana jest do zgodncgo z prawda, starannego i
zupelncgo wypelnienia kazdej z rubryk.
2. .Ie/.cli poszczcgolnc rubryki nie znajduja w konkretnym przypadku zastosowania,
nalexy wpisac "nie dotyczy".
3. Osoba skladajaca oswiadc/.enic obowiazana jest okreslic przynalcxnose
poszczegolnych skladnikow inajatkowych, docbodotv i zobowiazari do majatku
odrcbncgo i majatku objctego mal/cnskq wspolnoscia majqtkowa.
4. Oswiadczenie majatkowe dotyczy majatku w kraju i /.a granicij.
5. Oswiadczenie majatkowe obejmuje n'muiex wicrzytebiosci pienie/ne.
6. W czcsci A oswiadczcnia zawurtc sa informacjc jawne, w czesci U /.as informal* jc
nieja\  nc dotyczacc adresu zamieszkania skladaja.ccgo oswiadczenie oraz micjsca
polo/cnia nieruchomosci.
CZIJSC A
Ja, nizcj podpisany(a), Anna Zofia Walaszczyk
(imiona i na/wisko
orax nazwisko rodowc) Dudck
urodzony(a) 27 wrzcsnia 1956r. w Ostrowku
Ur/.i|d Gminy w Ostrowku
Skarbnik Cminy
(niicjsce zatrudnicnia, stanowisko lub funkcja)
po xapoxnaniu sit; z przcpisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ogranicxcniu prowadzenia
dxialalnosci gospodarczej prxex osoby pclniace funkcjc publicxne (Dx. U. z 2017r., pox.1393
ora/. iistawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (l)z. U. z 2017r.poz.1875),
/godnie z art. 24h tcj ustawy oswiadezatn, ze posiadam wchodzace w sklad malzenskicj
wspolnosci majalkowej lub stanowiace moj majqtek odrebny:
I.
/asoby pienic/nc:
- srodki pienic/.nc zgromadzone w \\alucie polskiej: 439 550 I*LN
- srodki pieniv'xne zgromadzone w walucie obcej: 17 050 EUUO, 1300 USD
Mal/,cnska wspolnosc majqtkowa
- papicry wartosciowe: nie posiadam
na kwote: nic dotyczy
I I .
1. Horn o povvicrxchni: 193,9 m2, o warlosci: 200 000 PLN
lylul prawny: inalzcnska wspolnosc majatkowa
2. Mieszkanie o powierxchni: nie posiadam m2. o wartosci: nie dotyczy
tytul prawny: nie dotyczy
3. (iospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: nic posiadam, powierzchnia: nie dotyczy
o wartosci: nic dotyczy
rodxaj xabi idou>: nie dotyczy



tytul prawny: nie dotyczy
Z tego tytulu osi4gn^lem(elam) w roku ubieglym przychod i dochod w wysokosci:
nie dotyczy
4. Inne nieruchomosci:
powierzehnia: dziaika o powierzchni 942 m2, na ktorej stoi dom wymieniony w pkt.l
0 wartosci: 30 000 PLN
tylul prawny: wspolwlasnosc malzenska
III.
Posiadam ud/ialy w spolkach handlowych - nalezy podac liczbc i cmitcnta udzialow:
nie posiadam
udzialy tc stanowicj pakict wipkszy niz 10% udziatow w spotce:
nie dotyczy
/ tego lytulu osiqgnajem(elam) w roku ubieglym dochod w wysokosci:
nie dotyczy
IV.
Posiadam akcje w spolkach handlowych - nalezy podac liczbe i emitenta akcji:
nie posiadam
akcje te slanowi^ pakiet wi^kszy niz 10% akcji w spolce:
nie dotyczy
Z tego tytulu osiagnalem(^lam) w roku ubieglym dochod w wysokosci:
nie dotyczy
V.
Nabylem(am) (nabyl mqj malzonck, / wylaczcniem mienia przynalcznego do jcgo majatku
odrebnego) od Skarbu Panstwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorzadu
tcrytorialnego, ich zwiqzkow, komunalncj osoby prawnej lub zwiazku melropolitalnego
naslepuj^ce mienie, ktore podlegalo zbyciu w drodze przelargu -nalezy podac opis mienia
1 date nabycia, od kogo:
nie nabylismy
VI.
1. Prowadze dzialalnosc gospodarcza2 (nalezy podac forme
prawnq i przedmiot dzialalnosci):
nie prowadz^
- osobiscie nie dotyc/y
- wspolnie z innymi osobami nie dotyczy
Z tego tytulu osiagnalcm(clam) w roku ubicglym przychod i dochod w wysokosci:
nie dotyczy
2. Zarzadzam dzialalnoscia gospodarczq lub jcstcm przedstawicielem pelnomocnikiem lakiej
dzialalnosci (nalezy podac forme prawny i przedmiot dzialalnosci): nie dotyczy
- osobiscie nie dotyczy
- wspolnie z innymi osobami nie dotyc/y
Z lego tytulu osiagnalem^lam) w roku ubicglym dochod w wysokosci: nie dotyczy
VII.
1. W spolkach handlowych (nazwa, siedziba spolki): nie jcstcm
- jestem czkmkicm zarzadu (od kiedy): nie dotyczy
- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy
- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy
Z tego tytulu osiagnalem(elam) w roku ubieglym dochod w wysokosci: nie dotyc/.y
2. W spoJdzicIniach: nie jestem
-jestem czlonkiem zarzadu (od kiedy): nie dotyczy
-jestem czlonkiem rady nadzorczej3 (od kiedy): nie dotyczy



- jeslem cztonkiem komisji icwizyjnej (od kiedy): nit1 dotye/y
/ lego lylulu osiagnalem(elam) w roku ubicglym dochod w wysokosci: nit- duiyc/.y
3. W fundacjach prowadzacych dzialalnosc gospodarcza: nic jeslem
- jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy): nie dotyc/.y
-jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyc/.y
- jes lem czionkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyc/y
Z lego t y t u t u osiqgnqtem((;lani) w roku uhiegiym dochod w wysokosci: nie dotyczy
VIII.
Innc dochody osiqgane z t y t u l u zalrudnicnia lub inncj dziatalnosci zarobkowcj luh zajyc,
z podanicm kwol uzyskiwanych z kazdego tytulu: wynagrod/.enie /c stosunku pracy-
dochod 103310,10 PLN
IX.
Skladn ik i mienia ruchomcgo o wartosci powyzej 10.000 ziotych (w przypadku pojazdow
mechanicznych nalczy podac marke, model i rok produkcji): nie posiadam
X.
Zobowiazania picniezne o wartosci powyzej 10.000 ziotych, w tym zaciijgnicle krcdyty
i pozyc/ki oraz warunki, na jakich zostaly udziclonc (wobec kogo, w zwiazku z jak im
zdarzcMiicm, w jakicj wysokosci): nie posiadam
czt-;sc B

UU^/.CI.I^ an.Kii.uu. i awiauui i i^v^, ̂  na pousuiwsu ui l.AJ

za podanic nicprawdy lub zatajcnic prawdy grozi kara pozbawienia wolnosci.

Ostrowck,10 kwictnia 2018r. ' / ^
fnndnis^ t.r7C^Ci, (^, • > Cwt*'&-<>(miejscowosc, data)

1 Niewlasciwc skreslic.
2 Nie dotyczy dzialalnosci wytworczej w rolnictwie w zakresic
produkcji roslinnej i zwierzeccj, w formic i zakresie
gospodarslwa rod/.innego.
3 Nie dotyczy rad nadzorczych spotdziclni mieszkaniowych.


