
wój ta, Zastępcy
gminy, osoby

wójta'
zatządza

oSWTADCZENTE MAJĄTKOWE
sekretarza gminy, skarbnika gniny, kiero$/nika jednostkt or.qanizacyjnej

zaLząd?a dcego 9mi lnq osooo pIer'rq oroz osoo]
racyjne w ]mieniu wó]ta |1]

Sierpc, dnla 3I.A-t, 2072
(miej scowość )

Uwaga:

1. osoba sk]adająca oświadczenie obowiązana est do zgodnego Z pral'dą' starannego i zupełnego

CzĘśĆ A

JaI niŻej podpisany(a), ANETA GoczYŃSKA...RoD. sKoMoRsKA.

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony (a) 14l05/1980.R. ..w STERPCU.

!.'ypełnienia każde] z rubryk.
2. Jeże]1 poszczególne rubryki nle znajdu]ą w konkretnYm przypadku zastosowania' naLeży Wpisać
,.ni e doL,/czy".
3. osoba składająca oświadczenie obowiązana ]est okleś]1ć przyna]eżność poszczegó]nych sk}adników

majątkowych' dochodów i uobowiązań do majątku odrębnego i ma]ątku ob]ętego ma}żeńską
!'spó1nością majątkov/ą.

4. oświadczenie majątkowe dotyczy na]ątku w kraju i Ża granlcą.
5. oś!.Jiadczenie majątkowe obe]muje Iównież wierrytelności pieniężne.
6. W części A oświadczenia Żawarte są informacje jawne, w częścl B zaś informacje niejawne

dotycŻące adresu zamieszkania składa]ącego oświadczenie oraz niejsca położenia nieruchomości.

jdielAerrd!
i w SIERPCU
ułi I l. irp, zolz

Ż
L.dz. ........... Podpis ..,,..

URZĄD MIEJSKI W s1ERPCU - Z_cA KIERoWN]KA URZĘDU STANU cYW]LNEGo.

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu się Ż przepisami ustah/y z dnla 21 sierpnia 799'l r. a ogi]aniczenilr prowadzenia
działa]ności gospodalczej prueŻ osoby pe}niące funkcje publiczne (Dz. U' Nr 1o6, poz. 679,
Ż 7998 I. N]. 113' poŻ. 715 i Nr L62, poz. 1126, z 1999 r. Nr 49' poz. Ą83, z 2aaa }:. Nr 26,
poz. 306 ataz z 2AA2 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz. 1806) oraz ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o sainorządzie gmino\.m (Dz. U. z 2001 ].. Nr 1427 poz. 1591 Óraz z 2ao2 r' Nr 23, poŻ. 22O'
Nr 62, poz. 55B, Nr 113' pÓz. 9B4, NI 153, poz. 12?1 1Nr 27Ą, poz. 1806), zgodnie z art. 24h tej
ustawy oświadczam, że posiadam wchodŻące }' skład małŹeńskiej wspó]ności majątkowe] lub stanowiące
mój rnaj ątek odrębny:

1.

zasoby pieniężne:
- środki pienięŹne zgromadzone w wa]ucie polskiei: 250a zŁ.

- środki pieniężne zgromadzone w wa]ucie obcej: NIE DoTYczY.

- papiery wartościov're: NIE DoTYczY.



IT.

m2, o wartości:
m2, o wartości:

NTE

160

ub i eqł !'In przychód

DoTYCZY.. tytuł pIawny:...N]E DoTYCZY

000 -y( -t praw l\: MA]ŻENsdA WSPoLNo A

i dochód w wysokości: NIE DoTYCZY

Posiadam udzia]y w spółkach handlowych
\T- DOl-a'ZY.

LldŻiały te stano\'ią pakiet więksZy niż

Z tego tyt]l}u osiągnąłem(ęłam) w roku

akcje te stano}'ią pakiet większy

Z tego tytu}u osiągnąłem(ęlan) w

10B udzia]ów w spó}ce:

]II.
- nafeży podać Liczbę 1 emitenta udŻialów:

ubiegł}m dochód vr' wvsokości: NIE DoTYczY...

Posladam akc]e W spółkach hand]owych - należy

nIŻ 10g akcj }

roku ubiegłym

TV.

podać Iiczbę i emltenta akcji:

w spółce: NIE DOTYCZY.

dochód w wysokości: N1E DoTYCZY.

Nabyłen(am) (nabył mój małżonek, u wyłączeniem mienia pizynależnego do jego najątku odIębnego)
od skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej' jednostek samoIŻądu teIytoria]nego, ich
Ż\|1ązków ]ub od komuna1oej osoby prawne] następujące mienie/ które podlega}o zbyciu w drodze

::::::::: ::l: :::::: ::t::::t: t::::::::::: :: :::: i: i:till



1. Plowadzę

N]E DOTYCZY.

- osobiŚcie

_ wspóLn1e z inntmi osobami NIE DOTYCZY.

Z tego tytulu
2. zatządzam

du iała1ności

DOTYCZY. .osobiścj e NTF]

- WspÓ]nie Ż innvmi

Z tego tytu}u osiągnąłem(ęłam) w roku ubieg]\łn

vIr.
1. W spółkach handlowych (naŻwa, siedziba spółkl): N]E DoTYCZY... '

- jestem cŻ}onkiem zarŻądu (od kledy) : N]E DOTYCZY. .

- jestem czlonkiem rady nadzor.czej (od

jestem członkiem komisji re\łizyjne] (od k1edy) : N]E DoTYczY.

Z tego tytułu osiągną}em(ełam) w roku ubległ\.m dochód w wysokości: NIE DOTYCZY.

VT.

dzla}alność gospodarczą|2] (należy podać formę pIa'./ną i

NTE DOTYCZY.

osiągnąłem(ęłam) w roku ubieqł].m prŻychód 1 dochód w

dŻiała1nością goSpodaIczą lub jestem przedstawicielem'
(na]eŹy podać formę prawną 1 przedmiot dzlała]ności) :

przedmiot dŻiała]nośc1) :

!'ysokości: NIE DoTYCZY

pelnomocnikiem takiej
NIE DOTYCZY.

2. ril spó]dzrefniach:
NTĘ DoTvc2l .

* jestem cz}onkiem zarządu (od kiedy) : NTE DOTYCZY. - .

od kiedy) : NTE

(od kiedy) : NTE

ubieq]'łn doĆhod w W/sokorĆl: j\lrZ tego tytu}u osiągnąłem(ęłam) w roku

3. W fundac]ach pr.owadzących działalność
. . \1- DOl YCZY.

- jestem czlonkrem rady nadzorczej [3]

- ' eJ'om 7lonk]Ar koT]s_- IewiŻ,jl ej

- jestem członkiem zarządu (od kiedy) :

- jestem członkiem Iady nadzorcze'i (od

go5podarczą i

NTE DOTYCZY.

kiedy ) :

ĄJ' om 'Zlonklen ko-rs]l reW-zy-ne- (od kiedy)

u tego tytu}u osiągną}em(ęłam) w rroku N]E DOTYCZY.

W

ubieg]}m dochÓd w wysokÓści:



VTIT.

Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia 1ub innej działalności zarobkowej Inb za)ęc, z
podaniem kwot uzyskiwanYch z każdego tytułu: 18441,53 zŁ BRUTTo.

IX.
składniki mienla luchonego o wartoŚc1 powyŹej 10 000 zfotych (w prŻ],padku pojazdów
mechanicznych nafeży podać markę' modeL -i Iok produkcji) i ' ' ' ' _..
sAMocHÓD oSoBoWY HoNDA cTVIc- RoK PRoD. 2oo2 _ o IłARToŚCI 12ooo ZŁ.

x.
Żobowiązania pienięŹne o wartości powyżej 1o 0oo 2łotych, w t!.m zaciągnięte kredyty i poŻYczk!
oraz warunkit na jakich Żostały uduielone (wobec kogo, w zwiąŻku z jakim zdalzeniem' w jakiej
wysokości)| L8636,20 zŁ- KREDYT HIPoTECZNY NA ZAKUP MTESZKANIA - PKo BP sA SIERPC....



PowyżsŻe oświadczenie sktadam świadomy (a)

podanie niepaawdy ]ub zatajenie

STERPC 3L/01 /2012.

, iż na podstaw-ie art. 233 s 1 Kodeksu karnego
prawdy gł:ozi kara pozbawienla woIności_

produkcj i roślinne] i

(mie]scowość' data )

Tł'ęta- Qałr,ły(J,óó

t1l
L2l

Nie},łaściwe
Nie dotyczy
zwier2ęcej,
Nie dotyczy

skieś1lć.
dzia}a1ności wytwór:czej w ro-lnlctwle w zakresle
w formie i zakresie gospodarstwa rodzinnego.
rad nadzorczych spółdz1e]ni mieszkanlowych.t3l


