
OSWIADCZENIE MAJATKOWE
wojto, zastqpcy wojta, sokrotarza fiminy, skarbnika gminy, kiorownika jodnostki organizocyjnoj gminy,

osoby zarzqdzojqcoj I cztonka organu zaraqdzojqcogo gminnq osobq prawnq oraz osoby wydajqcoj
docyzje administracyjne w imioniu wojta1

_Qj. 3 Q Zakrzowek, dnia 23.01. 2019r.
(miejscowo&)

, w*
Uwaga: "ifefe^feT
1. Osoba skfadajqca oswiadczenie obowiqzana jest do zgodnego z prawd^, starannego i zupetnego wypetnienia

kazdej z rubryk.
2. Jezeli poszczegdlne rubryki nie znajdujq w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy wpisac "niedotyczv".
3. Osoba sktadajqca oswiadczenie obowi^zana jest okreslic przynaieznosc poszczegblnych sktadnikow

majqtkowych, dochodow i zobowiqzah do majqtku odr^bnego i majqtku obj^tego matzeriskq wspolnosciq
majqtkowq.

4. Oswiadczenie majatkowe dotyczy majqtku w kraju I za granicg.
5. Oswiadczenie majqtkowe obejmuje rdwniez wierzytelnosci preni^zne.

6. W cz^sci A oswiadczenia zawarte sq informacje jawne, w cze.sci B zas informacje niejawne dotycza.ce adresu
zamieszkania sMadajqcego oswiadczenie oraz miejsca potozenia nieruchomosci.

Ja, nizej podpisany(a), Anna Matgorzata Garbacz, z d. Gnat
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a w 05 czerwca 1969r. w Krasniku
Urza.d Gminy Zakrzowek, Skarbnik Gminy

[miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu siQ z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograntczeniu prowadzenia dziatalnosci
gospodarczej przez osoby petnia.ce funkcje publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1393) oraz ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994), zgodnie z art. 24h tej ustawy
oswiadczam, ze posiadam wchodz^ce w sktad maizenskiej wspdlnoici majgtkowej lub stanowiace moj
maja^tekodr^bny:

I.
Zasoby pieni^zne:
- srodki pieni^zne zgromadzone w walucie potskiej: 5.063,01 zt - matzeriska wspolnosc majqtkowa
- srodki pieni^zne zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy
-papiery wartosciowe: nie dotyczy.

II.
1. Dom o powierzchni : 120 m2 o wartosci: 150 tys. tytut prawny: matzeriska wspolnosc majqtkowa

2. Mieszkanie o powierzchni: 53,68 m2 , o wartosci: 227.720,00 zt tytut prawny: umowa developerska
z dnia 16.02. 2018r.(mieszkanie w trakcie budowy) - matzeriska wspolnosc majqtkowa.

3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: rolne, powierzchnia: 1,64 ha fiz.
o wartosci: 30 tys.
rodzaj zabudowy: nie dotyczy
tytut prawny: odre>na wtasnosc majqtkowa

Z tego tytutu osi^gnqtemt^tam) w roku ubiegtym przychod - 5.575,36 zt i dochod - 3.258,49 zl.
4. Inne nieruchomosci:

a)dziatka rolna pod domem i budynkiem gospodarczym
powierzchnia: 34,13a



o wartosci: lOtys.
tytut prawny: matzeriska wspolnosc majqtkowa

b)budynek gospodarczy

powierzchnia: 30m2

wartosci: lOtys.

tytut prawny: matzeriska wspolnosc majqtkowa

c)las

powierzchnia: l,035ha

o wartosci: lOtys.

tytut prawny: wsp6twtasnosc-l/2 udziatu.

III.
Posiadam udziaty w spdtkach handlowych - nalezy podac Hczbe. i emitenta udziatbw: nie dotyczy
udziaty te stanowia. pakiet wiekszy niz 10% udziatow w spotce: nie dotyczy
Z tego tytutu osia_gnajem(e_tam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci: nie dotyczy

IV.
Posiadam akcje w sp6tkach handlowych - nalezy podac liczbe, i emitenta akcji: nie dotyczy

akcje te stanowiq pakiet wie.kszy niz 10% akcji w spotce: nie dotyczy

Z tego tytutu osia_gna_tem(e.tam) w roku ubiegtym doch6d w wysokosci: nie dotyczy

V.
Nabytem(am) (nabyt moj matzonek, z wytqczeniem mienia przynaleznego do jego maja.tku odre_bnego)
od Skarbu Paristwa, innej paristwowej osoby prawnej, jednostek samorz^du terytorialnego, ich
zwiqzkow, komunalnej osoby prawnej lub zwia.zku metropolitalnego nast^pujqce mienie, ktore podlegato
zbyciu w drodze przetargu - nalezy podac opis mienia i date, nabycia, od kogo: nie dotyczy

VI.
1. Prowadze. dztatalnosc gospodarczy2 (nalezy podac form^ prawna. i przedmiot dziatalnosci): nie dotyczy

-osobiScie
- wspolnie z innymi osobami

Z tego tytutu osisgna.tem(e_tam) w roku ubiegtym przych6d i doch6d w wysokosci:

2. Zarz^dzam dziatalnosci^ gospodarcza. lub jestem przedstawicielem, petnomocnikiem takiej dziatalnosci
(nalezy podac forme, prawna. i przedmiot dziatalnos"ci): nie dotyczy
-osobiscie
- wspolnie z innymi osobami
Z tego tytutu osia_gna.tem(e.tam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci:

VII.
1. W spdtkach handlowych (nazwa, siedziba spotki): nie dotyczy

-jestem cztonkiem zarza.du (od kiedy):
-jestem cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy):
-jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):
Z tego tytutu osiqgna.tem(^tam) w roku ubiegtym doch6d w wysokosci:

2. W spotdzielniach: nie dotyczy
- jestem cztonkiem zarz^du (od kiedy):
-jestem cztonkiem rady nadzorczej3 (od kiedy):

-jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):
Z tego tytutu osia.gn$tem{etam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci:



W fundacjach prowadzgcych dziaialnosc gospodarcza.: nie dotyczy
- jestem cztonkiem zarz^du (od kiedy):
- jestem cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy):
-jestem cztonkiem komisji rewizyjnej {od kiedy):
Z tego tytutu osiqgna.tem(e_tam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci:

VIII.

Inne dochody osiqgane z tytutu zatrudnienia lub innej dziatalnosci zarobkowej lub zaj^c, z podaniem

kwot uzyskiwanych z kazdego tytutu: Urzqd Gminy Zakrzowek - umowa o prace.:
-za 2019r.-0,00zt.

IX.
Sktadniki mienia ruchomego o wartosci powyzej 10 000 ztotych (w przypadku pojazdow mechanicznych
nalezy podac mark^, model i rok produkcji): Skoda Fabia, 2003r.,Ursus-C-330M,1988r. - matzeriska
wspolnosc majqlkowa.
X.
Zobowia.zania pieni^zne o wartosci powyzej 10 000 ztotych, w tym zaciqgni^te kredyty i pozyczki oraz
warunki, na jakich zostaty udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokosci):
Umowa z ING Bank Sla_ski S.A. z siedzibq w Katowicach z dnia 19.06.2018r. o mieszkaniowy Kredyt
Budowlano- Hipoteczny na zakup mieszkania w wysokosci: 125.246,00 zt. Pozostato do sptaty
125.246,00 zt - matzenska wspolnosc majqtkowa.

Zakrzowek, dn.23.01.2019r.
(miejscowosc, data) (podpis)

1 Niewtasciwe skre^lic.
2 Nie dotyczy dziatalnosci wytworczej w rolnictwie w zakresie produkcji roslinnej i zwierze.cej, w formie

i zakresie gospodarstwa rodzinnego.
3 Nie dotyczy rad nadzorczych spotdzielni mieszkaniowych.


