
OSW1ADCZENIE MAJ^TKOWE

wojta, zast^pcy nr6jta, —s^krctarza —gminy, <

organizacyjnej gminy, osoby zarzQdzajqccj i
karbnika gminy, kierownika jednostki
cztonka "organu ^arzqdzajqccgo gminnq

osobq prawnq oraz osoby wydajqccj dccyzjc administracyjnc w imicniu wojta

Uwaga :

if^i

Nieborow, dnia 31.12.2021 r.
(miejscowosc)

i.^.f,. f":JA/!^'c.

1. Osoba sktadaj^ca oswiadczenie obowiqzana jest do zgodnego z prawd^, starannego i

zupetnego wypetnienia kazdej z rubryk.

2. JezeH poszczegolne rubryki nic znajdujq w konkretnym przypadku zastosowania ,

nalezy wpisac ,,nie dotvczv".

3. Osoba sktadaj^ca oswiadczenie obowi^zana jest okreslic przynaleznosc

poszczegolnych sktadnikow maj^tkowych, dochodow i zobowiqzan do maj^tku
odr^bnego i majqtku obj^tego malzensk^ wspolnosci^ maj^tkow^.

4. Oswiadczenie maj^tkowe dotyczy maj^tku w kraju i za granicq.
5. Oswiadczenie majqtkowe obejmuje rowniez wierzytelnosci pieni^zne.

6. W cz^sci A oswiadczenia zawarte sq informacje jawne, w cz^sci B zas informacje

niejawne dotyczqce adresu zamieszkania sktactajqcego oswiadczenie oraz miejsca

potozenia nieruchomosci.

CZ^SCA

Ja, nizej podpisany (a),.,,........,...Anna Kubel.

.Chojecka.

(Imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony (a) .................^P.0^.7^7Pr............................. w .............. ioyviczu.

Dyrektor Zespolu Placowek Oswiatowych w Nieborowie, nauczyciel matematyki ifizyki......

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu si^ z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ograniczeniu

prowadzenia dzia^alnosci gospodarczej przez osoby pel'ni^ce funkcje publiczne (Dz.U. z

2017r., poz. 1393) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz^dzie gminnym (Dz.U. z

2017r., poz. 1875), zgodnie z art. 24h tej ustawy oswiadczam, ze posiadam wchodz^ce w

sklad malzenskiej wspolnosci maj^tkowej tub stanowi^ce moj maj^tek odr^bny :



I.

Zasoby pieni^zne ;

- srodki pieni^zne zgromadzone w walucie polskiej : 5 824,llzf

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

- papiery wartosciowe : nie dotyczy,

na kwot?:

II.

1. Dom o powierzchni :120......... m2, owartosci 190 OOOzl.

tytul prawny : yvspohvlasnosc , wspolnosc majqtkowa.

2, Mieszkanie o powierzchni: nie dotyczy m2, o wartosci nic dotyczy.

tytui prawny: nic dotyczy.

3, Gospodarstwo rolne ;

rodzaj gospodarstwa : grunty.

powierzchnia: 2ha.....

o wartosci: 50 000 zt.

rodzaj zabudowy : muro^ane.

tytui prawny : wspohvlasnosc,

Z tego tytuiu osi^gn^lem (^tam) w roku ubiegtym przychod i dochod w wysokosci :
Nie dotyczy........

4. Inne nieruchomosci :

powierzchnia : 0,5ha.....

owartosci : 300 OOOzl..

tytut prawny: dzialka oirzymana jako darowizna od rodzicow, akt

wlasnosci

III.

Posiadam udziafy w spotoch handlowych -- nalezy podac liczb^ i emitenta udzialow :

Nic dotyczy .....

udziaty te stanowi^ pakiet wi^kszy niz 10 % udzialow w spolce:
Nic dotyczy.



Z tego tytulu osi^gn^lem (^am) w roku ubieglym dochod w wysokosci: Nie dotyczy.

IV.

Posiadam akcje w spo-tkach handlowych - nalezy podac liczb^ i emitenta akcji : Nic dotyczy

akcje te stanowl^ pakiet wi^kszy niz 10 % akcji w spolce : Nic dotyczy

Z tego tytuh-i osi^gn^em (?}am) w roku ubiegtym dochod w wysokosci: Nie dotyczy.

V.

Naby^em (am) (naby^ moj maizonek, z wy^czeniem mienia przynaleznego do j ego maj^tku
odr^bnego) od Skarbu Panstwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorz^du
terytorialnego, ich zwi^zkow, komunalnej osoby prawnej lub zwi^zku metropolitalnego

nast^pujqce mienie, ktore podlegalo zbyciu w drodze przetargu - nalezy podac opis mienia

i dat^ nabycia, od kogo: Nic dotyczy .......................................................................

VI.

1. Prcwadz^ dzialalnosc gospodarczq (nalezy podac form^ prawn^ i przedmiot
dzia^alnosci): Nie dotyczy.

- osobiscie

- wspolnie z innymi osobami

Z tego tytuiu osi^gn^-em (^tam) w roku ubieg^ym przychod i dochod w wysokosci :
Nie dotyczy.

2. Zarz^dzam dziatalnosci^ gospodarczq lub jestem przedstawicielem, pehiomocnikiem

takiej dzialalnosci (nalezy podac form^ prawn^ i przedmiot dzialalnosci) : Nic
dotyczy .

- osobiscie

- wspolnie z innymi osobami

Z tego tytu^u osiqgn^em (^^am) w roku ubieg^ym dochod w wysokosci : Nie dotyczy ...
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VII.

1. W spolkach handlowych (nazwa, siedziba spotki): Nie dotyczy,.,,,

-jestem czlonkiem zarz^du (odkiedy):

-jestem czkmkiem rady nadzorczej (od kiedy): .,,.

-jestemcztonkiemkomisjirewizyjnej (odkiedy):

Z tego tytuhi osi^gn^lem (^lam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci: Nie dotyczy....

2. W spoldzielniach : Nie dotyczy

-jestem cztonkiem zarz^du (od kiedy) :

-jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy) :

-jestem czlonkiemkomisji rewizyjnej (od kiedy) :

Z tego tytuhi osi^gn^tem (^lam) w roku ubieg];ym dochod w wysokosci: Nic dotyczy...

3. W fundacjach prowadz^cych dzialalnosc gospodarcz^ : Nic dotyczy

-jestem czionkiem zarz^du (odkiedy):

-jestem cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

- jestem cz^onkiem komisji rewizyjnej (od kiedy) :

Z tego tytulu osi^gn^em (^lam) w roku ubieglym dochod w wysokosci: Nie dotyczy.



VIII.

Inne dochody osi^gane z tytulu zatrudnienia tub Innej dzia1:alnosci zarobkowej lub zaj^c,
z podaniem kwot uzyskiwanych z kazdego tytutu:

1) umowy oprac^- 114 533,50 zf
2) renty rodzinnej - 10 873,52 zf
3) dochodztytulu 500 plus - 6 000,00 zl

IX.

Sk-tadniki mlenia ruchomego o wartosci powyzej 10 000 zlotych (w przypadku pojazdow
mechanicznych nalezy podac mark^, model i rok produkcji):

KIA Venga, rokprodukcjipaid^iemik20l6r.

X.

Zobowi^zania pieni^zne o wartosci powyzej 10 000 z-totych, w tym zacl^gni^te kredyty i
pozyczki oraz warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwi^zku z jakim

zdarzeniem, wjakiej wysokosci) :



Wyt^czenie jawnosci informacji
na podstawie artykuhi 24 i ust. 1 ustawy o samorz^dzie gminnym (Dz.U.2022.559 %e zm.)

Powyzsze oswiadczenie skladam swiadomy (a), iz na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego
za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnosci.

?i(, u 4 . ! .- /./. ./

(miejscowosc , data) (podpis)

1. Niew-tasciwe skreslic.

2. Nie dotyczy dzialalnosci w)4w6rczej w rolnictwie w zakresie produkcji roslinnej

i zwierz^cej, w f'ormie i zakresie gospodarstwa rodzinnego.

3. Nie dotyczy rad nadzorczych spotdzielni mieszkaniowych.
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