
OSWIADCZENIE MAJ^TKOWE

wojta, zast^pcy wojta, sclu-ctarza gminy, skarbnika gminy, Idcrownika jcdnostld organixacyjncj gminy,

osoby zarzqdzajqccj i czlonka organu zarzqdzajqccgo gminnq osobq prawnq

oraz osoby wydajqccj dccyzjc administracyjnc w imicniu wojta4

wg. stanu na

.. .NIEBOROW, dnia 31.12.2021

(miejscowosc)

Uwaga:
1, Osoba sktadajq-ca oswiadczenie obowiq2anajest do zgodnego z prawdq, starannego i zupelnego wypetnienia kazdej z mbryk.
2. Jezeli poszczeg61ne rubryki nie znajduj^ w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy wpisac »ni_e dotyczv".
3, Osoba sktadajqca oswiadczenie obowiq2ana jest okreslic przynaleznosc poszczegolnych sktadnikow majqtkowych, dochodow i

zobowiqzari do maj^tku osobistego i maj^tku obj?tego matzensk^ wspolnosci^ maj^tkow^.
4. Oswiadczenie majqtkowe dotyczy majqtku w kraju i za granicq.
5. Oswiadczenie majqtkowe obejmuje rowniez wierzytelnosci pleni^zne.
6. W cz^sci A oswiadczenia zawarte 34 informacje jawne, w cz^sci B za6 informacje niejawne dotycz^ce adresu zamieszkanta

skladaj^cego oswiadczenie oraz miejsca polozenia nieruchomo^ci.

CZ^SC A

Ja, nizej podpisany(a), ANNA HELENA KWIATKOWSKA-GAJDA, zd. KWIATKOWSKA
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) 25.03.1985 r.w LOWICZU

.URZ4D GMINY NIEBOROW, SKARBNIK GMINY.
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu si^ z przepisaml ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dziaI'aLnosci gospodarczej
przez osoby pefai^ce fimkcje publiczne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1393) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzytzie
gmimiym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875), zgodnie z art. 24h tej ustawy oswiadczam, ze posiadam wchodz^ce w sktad
malzenskiej wspohiosci majq.tkowej lub stanowi^ce m6J maj^tek odr^bny:

I.Zasoby pieni^zne:

srodki pleni^zne zgromadzone w walucie polskiej:
.ok. 190 000,06 PLN ( malzeriska wspolno^c majqtkowa ),

srodki pieni^zne zgromadzone w walucie obcej:
.nie dotyczy.

papiery wartosciowe: nie dotyczy
EL
1. Dom o powierzchni: ......nie dotyczy... . m2, o wartosci: ... nie dotyczy ......... tytui prawny:

nie dotyczy

2. Mieszkanie:

a)o powierzchni: 47,77 m2, o wartosci: ok 35 000 PLN, tytu^: prawny: wtasnosc ~ maj^tek osobisty;
b) o powierzchni: 76,62 m , o wartosci: ok 75 000 PLN, tytul prawny: w^asnosc — ma-lzenska wspolnosc

maj^tkowa
c) o powierzchni: 40,37 m , o wartosci: ok. 438 000 PLN, fytul prawny: w^asnosc - malzenska wspolnosc

maj£|tkowa



3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: rolne powierzchnia: 16,26 ha..

o wartosci: ok. 550 000 PLN
rodzaj zabudowy: nie dotyczy
tytri prawny: matzenska wspolnosc maj^tkowa
Z tego tytuhi osiqgn^am w roku ubiegtym przychod i dochod w wysokosci:
" przychod - ok. 100 000 PLN
-dochod- ok. 50 000 PLN

4. Inne nieruchomosci:

• Pomieszczenia gospodarcze przynalezne do lokalu mieszkalnego o ^cznej powierzchni 22,78 m2,

o wartosci ok. 4 000 PLN
Tytul: prawny — wlasnosc, maj^tek osobisty

• Pomieszczenia gospodarcze przynalezne do lokalu mieszkahiego o ^cznej powierzchni 51,64 m ,

Tytu^; prawny -~ w^asnosc, malzenska wspolnosc maj^tkowa

» Wspohvtasnosc nieruchomosci o tqcznej powierzchni 0,153 5 ha — dziatka pod budynkiem
mieszkalnym wielorodzinnym, o wartosci ok. 6 000 PLN

TytiiJ: prawny — wspohv^asnosc,

wielkosc udzia-tu we wspohvlasnosci ~ 7055/26801, majqtek osobisty
wielkosc udzialu we wspohvtasnosci - 12806/26801, maizenska wspolnosc maj^tkowa

® Nieruchomosc niezabudowana o ^cznej pow. 0,1005 ha, o wartosci ok. 21 000,00 PLN

Tytu-1; prawny - malzenska wspolnosc majqtkowa

® Spadek- majqtek osobisty:
udzia} wynosz^cy 10/36 w nieruchomosci zbudowanej skladaj^cej si? z budynku mieszkalnego

o powierzchni zabudowy 148,5 metrow kwadratowych i budynku gospodarczego o powierzchni

zabudowy 30 metrow kwadratowych, na dziatce o powierzchni 0,0831 ha. Wartosc

nieruchomosci ok. 260 000 PLN

udzial wynosz^cy 2/6 w niemchomosci zabudowaiiej budynkiem magazynowym o powierzchni

uzytkowej 466 metrow kwadratowych, dziatka o pow.0,25 ha.

Wartosc nieruchomosci ok. 30 000 PLN

udziat wynoszqcy 2/6 w nieruchomosci rolnej o pow.2,52 ha. Wartosc ok. 60 000 PLN.

udzial wynosz^cy 2/6 w nieruchomosci rolnej o pow.3,43 ha. Wartosc ok. 85 000 PLN

udzial wynosz^cy 1/12 w spoMzielczym wtasnosciowym prawie do lokalu mieszkalnego o pow.

30,30 m2 o wartosci 270 000,00 -L\

III.

Posiadam udzia-ty w spolkach handlowych - nalezy podac liczb^ i emitenta udzialow:
nie dotyczy.

udzialy te stanowiq. pakiet wi^kszy niz 10 % udziatow w spolce:
nie dotyczy.

Z tego tytu-tu osiqgn^em (^lain) w roku ubieglym dochod w wysokosci: ......... nie dotyczy

IV.

Posiadam akcje w spotkach handlowych - nalezy podac liczb^ i emitenta akcji:
nie dotyczy.

akcje te stanowiq. pakiet wi^kszy niz 10 % akcji w spotee: ............... nie dotyczy

Z tego tytuhi osi^gn^em^am) w roku ubieglym dochod w wysokosci: ......... nie dotyczy



V.

Nabylem(am) (naby^l moj malzonek, z wyi^czeniem mienia przynaleznego do jego maj^tku odr^bnego) od
Skarbu, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorz^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, odkogo:

Nabylam wspolnie z malzonkiem w dniu 17 maja 2018 r. w drodze przetargu aieograniczonego od

Starostwa Powiatowego w Lowiczu - VI 2018.

VI.

1. Prowadz^ dzialalnosc gospodarcz^2 (nalezy podac form^ prawnq i przedmiot dziatalnosci);
nie dotyczy.

osobiscie ........................................... nie dotyczy.

wspolnie z innymi osobami .................. nie dotyczy.

Z tego tytuiu os4gnqJtem(^am) w roku ubieglym przychod i dochod w wysokosci: ... nie dotyczy .

2. Zarz^dzam dziatalnosci^ gospodarcz^ lub jestem przedstawicielem, pelnomocnikiem takiej dzialalnosci

(nalezy podac form^ prawnq i przedmiot dzialalnosci:):
nie dofyczy.

osobiscie ....................................... nie dotyc2y.

wspolme z innymi osobami ..................... nie dotyczy,

Z tego tyhriu os4gn4tem((^am) w roku ubiegtym dochod w wysokosci: ............ nie dotyczy

VII.
1. W spoticach handlowych (nazwa, siedziba spolki): .................. nie dotyczy.

jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy): ............................. nie dotyczy.

jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): ....................... nic dotyczy.

jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ......................... nie dotyczy.

Z tego tytuhi osiqgnqlem^lam) w roku ubieglym dochod w wysokosci: ........ nie dotyczy.

2. W spoldzielniach: ............................................................ nie dotyczy.

jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy): ................................. nie dotyczy.

Jestem cztonkiem rady nadzorczej3 (od kiedy): ................ nie dotyczy.

jestem cz-kmkiem komisji rewizyjnej (cd kiedy): ........................ nie dotyczy.

Z tego tytuhi osi^gn^lem(^Iam) w roku ubieglym dochod w wysokosci: ........... nie dotyczy.

3. W fundacjach prowadzqcych dziafolnosc gospodarcz^: .................... nie dotyczy.

Jestem cztonkiem zarz^du (od kiedy): ......................................... nie dotyczy.

jestem cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy): ......................... nie dotyczy.

jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ............................. nie dotyczy.

Z tego tytuhi osi4gn^em(^am) w roku ubiegfym dochod w wysokosci: .......... nie dotyczy.

vm.
Inne dochody osi^gane z tytuhi zatrudnienia lub innej dzia^alnosci zarobkowej tub zaj^c, z podaniem kwot
uzyskiwanych z kazdego tytuiu:
- dochody ze sfosunku pracy w 2021 r.:

Dochod bmtto 118 033,09 PLN
- dochod ze sprzedazy mienia (maszyny rolnicze) 442 800,00 PLN
- dochod z najmu 16 000,00 PLN
swiadczeaie 500+ 12 000,00 PLN
- ban turystyczay 1 000,00 PLN



IX.

Skiadniki mienia ruchomego o wartosci powyzej 10.000 ztotych (w przypadku pojazdow mechanicznych nalezy
podac mark^, model i rok produkcji):

- samochody osobowe - malzenska wspolnosc maj^tkowa
• Audl A6 - rocznik 2015

Honda CR-V " rocznik 2012
- maszyny rolnicze - matzenska wspolnosc maj^fkowa

a Ci4gnikrolniczyFendt309 - rocznik 2009
la Ciq.gnik rolniczy Valtra ASS — rocznik 2012

" Ci^gnik rolniczy Valtra T194 - rocznik 2019
H Kombajn zbozowy CLAAS TUCANO ~ rocznik 2021
a Oprysldwacz Argo

" Ptug Pottinger
" Siewnik do kukurydzy Monosem
u Agregat uprawowo-siewny Amazone

" Przyczepa PRONAR 14ton
n Rozsiewacz nawozow Amazone

Brona talerzowa Expom

n Przystawka do rzepaku Tucholski
X.

Zobowi^zania pieni^zne o wartosci powyzeJ 10.000 zlotych, w tym zaciqgni^te kredyty i pozyczki oraz
warunki, najakich zostafy udzielone (wobec kogo, w zwi^zku zjakim zdarzeniem, wjakiej wysokosci):
- kredyt hipoteczny na 31.12.2021 r. do sptaty pozostato 127457,00 zl; udzielony na warunkach ogolnych,
Bank Pekao S.A., kredyt zaci^gni^ty na zakup mieszkania;

- pozyczka na zakup maszyn rolniczych udzielona przez CLAAS Financial Services S.A. na warunkach

ogolnych, do spiaty na dzien 31.12.2021 r. zostalo 335 639,46 z^t;
- pozyczka Agco Finance Sp. z o.o. na zakup maszyn rolniczych, oprocentowanie 0%, do sp-taty na dzien

31.12.2021 r. zostalo 200 405,62 zl;



Wyl^czenie jawnosci informacji
na podstawie artykuhi 24 i ust. 1 ustawy o samorz^dzie gmmnym (Dz.U.2022.559 %e zm.)
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Powyzsze oswiadczenie sk^adam swiadomy(a), iz na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu kamego za podanie
nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnosci.

Nieborow, dn. 29.04.2022 r.

(m iej scowosc, data) , . (podpis)

Niewlasciwe skreslic
Nie dotyczy dzialalnosci wytworczej w rolnictwie w zakresie produkcji roslinnej i zwierz^cej,
w formie i zakresie gospodarstwa rodzinnego.

Nie dotyczy rad nadzorczych spoMzielni mieszkaniowych


