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OSWIADCZENIE MAJATKOWE

Nt.-., zal

w6jta, zastqpcy w6jta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy,
osoby zarzqdzajqcej i czlonka organu zarzqdza

oraz osoby wydajqcej decyzje administracyjne w imieniu wojta'

Czgstochowa, dnia 02.'10.2020 r.
(miejscowoSc)

Uwaga:

1. Osoba skladajqca o6wiadczenie obowiqzana jest do zgodnego z prawdq, starannego izupelnego wypelnie-
nia ka2dejz rubryk.

2. Je2eli poszczeg6lne rubryki nie znajdujq w konkretnym przypadku zastosowania, nale2y wpisaC ..nie dotv-
czv",

3. Osoba skladajqca oSwiadczenie obowiqzana jest okre5l i6 przynale2no5c poszczeg6lnych skladnik6w majqt-
kowych, dochod6w i zobowiqzaf do majqtku odrgbnego i majqtku objgtego mal2efskq wsp6lno6ciq ma-
jqtkowq.

4. OSwiadczenie majqtkowe dotyczy majqtku w kraju iza granicq.

5. O6wiadczenie majqtkowe obejmuje r6wnie2wierzytelno6ci pieniq2ne.

6. W czg5ci A o5wiadczenia zawarte sq informacje jawne, w czq5ci B za5 informacje niejawne dotyczqce adre-
su zamieszkania skladajqcego o5wiadczenie oraz miejsca polo2enia nieruchomoSci.

czEsc A

Ja, ni2ej  podpisany(a),  ANITA MAGDALENA MIROWSKA,
( imiona i  nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) 15.04 1977R. w PAJECZNIE

GMINNY OSRODEK POMOCY SPOI-ECZNEJ W STARCZY,  K IEROWNIK
(mieisce zatrudnrenia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu siq z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ograniczeniu prowadzenia dzialalnoSci

gospodarczejprzez osoby pelniqce funkcle publ iczne (Dz.U. 22017r. ,  poz. 1393) oraz ustawy zdnia B marca'1990

roku o samorzqdzie gminnym (Dz.U. 22017r ,  poz 1875),  zgodnie zart .24h tej  ustawy oSwiadczam, ze posiadam

wchodzqce w sklad matZehskiej wspolnoSci majqtkowej lub stanowiqce moj majqtek odrgbny:

Zasoby pienigzne

- Srodki pieniqZne gromadzone w walucie polskiej  8 000,00

- srodki pienigZne gromadzone w walucie obcej.  NIE DOTYCZY

- papiery warto6ciowe: NIE DOTYCZY
na kwotg: NIE DOTYCZY

il.

1 .
a
L .

Dom o powierzchni NIE DOTYCZY m',  o wartoSci:  tytul  prawny

Mieszkanie o powierzchni.  NIE DOTYCZY m2, o wartoSci tytul  prawny:

Gosoodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: NIE DOTYCZY, powierzchnia: NIE DOTYCZY

o wartoSci:  NIE DOTYCZY

rodzaj zabudowy NIE DOTYCZY

tytut prawny: NIE DOTYCZY

Z tego tytulu osiqgnqlem(qlam) w roku ubreglym przychod r dochod w wysokoSci

lnne nieruchomoSci.

oowierzchnia 0 6716 ha



o war toSci .  150.000,00

tytui prawny mai2enska wspolnota majqtkowa

ilt.

Posiadam udzia{y w spolkach handlowych - naleZy podac liczbq i emitenta udzialow:

NIE DOTYCZY

udzialy te stanowiq pakiet wigkszy nr710oh udzialow w spolce. NIE DOTYCZY

Ztego tytulu osiqgnqiem(giam)w roku ubiegiym dochod w wysokoSci NIE DOTYCZY

tv.
Posiadam akcje w spolkach handlowych - naleZy podac l iczbg i emitenta akcj i :

NIE DOTYCZY

akcje te stanowiq pakiet wigkszy niZ 10% akcji w spolce.

Z tego tytulu osiqgnqlem(glam)w roku ubieglym dochod w wysokoScr NIE DOTYCZY

V.

! Nabylem(am) (nabyt moj malZon ek, z wylqczeniem mienia przynaleZnego do jego majqtku odrgbnego) od Skarbu

Pahstwa, innej pafistwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu terytorialnego, ich zwiqzk6w, komunalnej osoby

prawnej lub zwiqzku metropolitalnego nastgpujqce mienie, ktore podlegalo zbyciu w drodze przetargu - nale2y

podac opis mienia i  datg nabycia. od kogo NlE DOTYCZY

vl.

1. Prowadzg dzialalnoSc gospodarcz q2 lnalezy podac formg prawnq i przedmiot dzialalnoSci): NIE DOTYCZY

- osobiScie NIE DOTYCZY
- wspolnie z innymi osobami NIE DOTYCZY

Z tego tytulu osiqgnqlem(glam) w roku ubiegiym przychod i dochod w wysokoSci NIE DOTYCZY

2. Zarzqdzam dziaialnoSciq gospodarczq lub lestem przedstawicielem, pelnomocnikiem takiej dzialalno5ci

(nalezy podac formq prawnq i przedmiot dzialalnoSci): NIE DOTYCZY

- osobiScie NIE DOTYCZY

! 
- wspolnie z innymi osobami NIE DOTYCZY

Ztego tytulu osiqgnqlem(glam)w roku ubiegtym dochod w wysokoSci. NIE DOTYCZY

vl t .
'1. W spolkach handlowych (nazwa, siedziba spolki): NIE DOTYCZY
- jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy)
- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):
- jestem czlonkiem komisl i  rewizyjnej (od kiedy)

Z tego tytulu osiqgnqlem(giam) w roku ubieglym dochod w wysokoSci:

2. W sooldzielniach:

NIE DOTYCZY
- jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy):
- jestem czlonkiem rady nadzorczelt iod kiedy):
- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy).

Z tego tytutu osiqgnqlem(glam) w roku ubiegiym dochod w wysokoSci:



3. W fundacjach prowadzqcych dziatalnoSc gospodarczq'.

NIE DOTYCZY
- jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy):
- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy)
-.;estem czlonkiem komis.lr rewizyjnel (od kredy)

Ztego tytutu osiqgnqtem(qlam)w roku ubieglym dochod w wysokoSci: NIE DOTYCZY

vilt.

Inne dochody osiqgane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnoSci zarobkowej lub zajgc, z podaniem kwot
uzyskiwanych z kazdego tytulu:
Przychod z tytutu wynagrodzenia za pracg 51.424,69 zl.

lx.
Skladniki mienia ruchomego o wartoSci powyz.ej 10 000 zlotych (w przypadku pojazd6w mechanicznych nalezy
podac markg, model i  rok produkcji):  SAMOCHOD OSOBOWY MARKI SUZUKI SX4 rok produkcji  2011

X.

- Zobowiqzania pienigzne o wartoSci powyzeJ 10 000 zlotych w tym zaciqgnigte kredyty ipozyczki oraz warunki,
na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z lakim zdarzeniem, w jakiej wysokoSci): NIE DOTYCZY



Powyzsze o5wiadczenie skladam
prawdy lub zatajenie prawdy grozi

Swradomy(a).  t2 na podstawie
kara pozbawienia wolnoSci

art. 233 $ 1 Kodeksu karnego za podanie nie-

Czqstochowa 02. 1 0.2020r.
(miejscowoS6. data)

r NiewlaSciwe skreSlic.
2 Nie dotyczy dzialalno5ci wytworczej w rolnictwie w zakresie produkcji roslinnej i zwierzgcej, w formie i zakresie gospodar-
_ stwa rodzinnego.
' Nie dotyczy rad nadzorczych spoldzielni mieszkaniowych.


