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OSWIADCZENIE MAJ^TKOWE
L. dz.

wojta, zastgpcy wojta, sckrctarza gminy, skarbnika gminy, kicrownika jcdnostki
organizacyjncj gminy, osoby zarzqdzajqccj i czionka organu zarzqdzajqccgo
gminnq osobq prawnq oraz osoby wydajqccj dccyzje administracyjnc w imicniu
wojta
Zakrzowek, dn. 06.04.2016r.
(miejscowosc)
(dnia)
UWAGA:
1. Osoba sktadajqca oswiadczenie obowia.zana jest do zgodnego z prawda., starannego i zupehiego wypeinienia
kazdej z rubryk.
2. Jezeli poszczegolne rubryki nie znajduj^ w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy wpisac ,,nie dotyczy".
3. Osoba sktadaja.ca oswiadczenie obowi^zana jest okreslic przynaleznosi poszczegblnych skladnik6w
maj^tkowych, dochodow i zobowia.zari do maja.tku odrebnego i majqtku objetego malzenskq wspolnoscia.
maj^tkow^.
4. Oswiadczenie maja.tkowe dotyczy maja.tku w kraju i za granica..
5. Oswiadczenie maja.tkowe obejmuje rowniez wierzytelno^ci pieniezne.
6. W czesci A os"wiadczenia zawarte sa_ informacje jawne, w czesci B zas informacje niejawne dotycza.ce adresu
zamieszkania skiadajgcego oswiadczenie oraz miejsca polozenia nieruchomoici.

CZ^SC A
Ja, nizej podpisany(a), Anna Malgorzata Garbacz, Gnat
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) 05 czerwca 1969r. w Krasniku
Urzqd Gminy Zakrzowek, Skarbnik Gminy

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)
po zapoznaniu si§ z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dzialalnosci
gospodarczej przez osoby pemi^ce funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz. 679, z 1998 r. Nr 113, poz. 715 i
Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 49, poz. 483, z 2000 r. Nr 26, poz. 306 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr
214, poz. 1806) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz^dzie gminnym (Dz. U. z2001 r. Nr 142, poz.
1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz.
1806), zgodnie z art. 24h tej ustawy oswiadczam, ze posiadam wchodz^ce w sktad malzeriskiej wspolnosci
maja,tkowej lub stanowiace mqj majatek odrebny:

I. Zasoby pieniezne:
-

srodki pieniezne zgromadzone w walucie polskiej: 10000,00 zl- malzeriska wspolnosc
majqtkowa
srodki pieniezne zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy

-

papiery wartosciowe: nie dotyczy

II.
1. Dom o powierzchni: 120 m2, o wartosci: 150 tys. tytul prawny: malzenska wspolnosc
maj^tkowa
2. Mieszkanie o powierzchni: nie dotyczy m2, o wartosci:
tytul prawny:
3. Gospodarstwo rolne: rodzaj gospodarstwa: rolne ,powierzchnia: 1,64 ha fiz.
o wartosci: 30 tys. rodzaj zabudowy: nie dotyczy
tytul prawny: odre_bna wlasnosc ninjatkow a
Z tego tytulu osia,gna.lem(eiam) w roku ubieglym przychod-1377,13zl i dochod -5895,37zl
4. Inne nieruchomosci:
a)dzialka rolna pod domem i budynkiem gospodarczym
powierzchnia: 34,13a
o wartosci: 10 tys.
tytul prawny: malzenska wspolnosc iiuij;iiko\
b)budynek gospodarczy
powierzchnia: 30m2
o
wartosci: 10 tys.
tytul prawny: malzenska wspolnosc majqtkowa
c)las
powierzchnia: l,035ha
o wartosci : 10 tys.
Tytul prawny: wspohvlasnosc-1/2 udzialu

HI.
Posiadam udzialy w spolkach handlowych - nalezy podac Hczb? i emitenta udzialow: nie dotyczy
udzialy te stanowi^ pakiet wiekszy niz 10% udzialow w spolce: nie dotyczy
Z tego tytulu osi^gn^lem(elam) w roku ubieglym dochod w wysoko^ci: nie dotyczy

IV.
Posiadam akcje w spolkach handlowych - nalezy podac liczb§ i emitenta akcji: nie dotyczy
akcje te stanowia, pakiet wiekszy niz 10% akcji w spolce: nie dotyczy
Z tego tytulu osia.gna.lem(elam) w roku ubieglym dochod w wysokosci: nie dotyczy

V.
Nabylem(am) (nabyl moj malzonek, z wyla_czeniem mienia przynaleznego do jego rnaja_tku
odrebnego) od Skarbu Panstwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorza.du
terytorialnego, ich zwi^zkow lub od komunalnej osoby prawnej nast^puj^ce mienie, ktore podlegalo
zbyciu w drodze przetargu - nalezy podac opis mienia i dat$ nabycia, od kogo: nie dotyczy

L
L Prowadz^ dziaialnosc gospodarcza1 ' (nalezy podac form? prawn^ i przedmiot dzialalnosci):
nie dotyczy
- osobiscie
- wspolnie z innymi osobami
Z tego tytulu osiagn^lem(elam) w roku ubieglym przychod i dochod w wysokosci:
2. Zarzadzam dzialalnoscia gospodarcz^ lub jestem przedstawicielem, pelnomocnikiem takiej
dzialalnosci (nalezy podac form? prawnq i przedmiot dzialalnosci): nie dotyczy
- osobiscie
-

wspolnie z innymi osobami

Z tego tytulu osiagnalem(elam) w roku ubieglym dochod w wysokosci:

VII.
1. W spolkach handlowych (nazwa, siedziba spolki): nie dotyczy
- jestem czlonkiem zarzadu (od kiedy):
-

jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):
jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy)

Z tego tytulu osiagnajem^lam) w roku ubieglym dochod w wysokosci:
2. W spoldzielniach: nie dotyczy
-

jestem czlonkiem zarzadu (od kiedy):

-

jestem czlonkiem rady nadzorczej^ (od kiedy):

-

jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytulu osiagnajem(elam) w roku ubieglym dochod w wysokosci:
3. W fundacjach prowadzacych dziaialnosc gospodarczaj nie dotyczy

jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy):
jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

,

jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):
Z tego tytuhi osia^gnajemtelam) w roku ubieglym dochod w wysokosci:
VIII. Inne dochody osiagane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnosci zarobkowej lub zajec, z
podaniem kwot uzyskiwanych z kazdego tytulu:
Urz^d Gminy Zakrzowek-umowa o pracc:
-za2015r.-49841,74zl
-za 2015r. ztyt.um.-zlecenia-165,48zl
- za okres MIL 2016r.-13.431,90zl
Osrodek Pomocy Spolecznej w Zakrzowku umowa o prac^-za 2015r.-8455,00zl
Diety z tytulu udzialu w OKW- 320,00 zl
IX. Skladniki mienia ruchomego o wartosci powyzej 10 000 zlotych (w przypadku pojazdow
mechanicznych nalezy podac mark$, model i rok produkcji): Skoda Fabia,2013r.,Ursus-C-330M,1986r.

X. Zobowia_zania pieniezne o wartosci powyzej 10 000 zlotych, w tym zaci^gniete kredyty i
pozyczki oraz warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z jakim zdarzeniem, w jakiej
wysokosci): nie dotyczy
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Powyzsze oswiadczenie skiadam swiadomy(a), iz na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego za
podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnosci.

Zakrzowek, dn.06.04.2016r.
(miejscowosc-, data)

. .MBftA ....... f
(podpis)

[i| N™zTd"o^ci wytw6rczej w rolnictwie w zakresie produkcji roSlinnej i
zakresie gospodarstwa rodzinnego.
|3| Nie dotyczy rad nadzorczych sp6idzielni mieszkaniowych.

zwierzecej, w formie i

