
OSWIADCZENIE MAJAJKOWE
wojta, zastqpcy wojta, sokrotarza gminy, skarbnika gminy, kiorownika jodnostki organizacyjnoj gminy,

osoby zarzqdzajqccj i cztonka organu zarzqdzajqcego gminnq osobq prawnq oraz osoby wydajqcoj
07 n, (jf,^ docyzjo administracyjno w imioniu w
27. 04. 2018

Ldz. Szastarka, dnia 24 kwietnia 2018 r.

Uwaga:
1. Osoba sktadajqca oswiadczenie obowiqzana jest do zgodnego z prawda., starannego i zupetnego wypetnienia

kazdej z rubryk.
2. Jezeli poszczegolne rubryki nie znajduja. w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy wpisac "nie dotyczy".
3. Osoba sktadajqca oswiadczenie obowiqzana jest okreslic przynaleznosc poszczegolnych sktadnikow

majqlkowych, dochodow i zobowiqzari do majqtku odr^bnego i majqtku obj^tego matzehskq wspolnoscia.
majqtkowq.

4. Oswiadczenie majqtkowe dotyczy majqtku w kraju i za granicq.
5. Oswiadczenie maja.tkowe obejmuje rowniez wierzytelnosci pieni^zne.
6. W czQsci A oswiadczenia zawarte sa. informacje jawne, w CZQSC! B zas informacje niejawne dotycza.ce adresu

zamieszkania sktadajqcego oswiadczenie oraz miejsca potozenia nieruchomosci.

CZ^SC A

Ja, nizej podpisanyfa), Aneta Ewa Tokarzewska (nazwisko rodowe Kowal) ................................................. ,
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) 16.06.1975 r. w Krasniku ........................................................................................................

Urzqd Gminy w Szastarce, skarbnik
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu si^ z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dziatalnosci
gospodarczej przez osoby petniqce funkcje publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1393) oraz ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z pozn.zm.}, zgodnie z art. 24h tej ustawy
oswiadczam, ze posiadam wchodzqce w sktad matzehskiej wspolnosci majqtkowej lub stanowiqce moj
maja.tek odr^bny:

I.
Zasoby pieni^zne:
- srodki pieni^zne zgromadzone w walucie polskiej: 44.000,00 zt

- srodki pieni^zne zgromadzone w walucie obcej: NIE DOTYCZY .

- papiery wartosciowe: NIE DOTYCZY

na kwote.:



II.
1. Dom o powierzchni: NIE DOTYCZY m2, o wartosci: tytut prawny:

2. Mieszkanie o powierzchni: NIE DOTYCZY m2, o wartosci: tytut prawny:

3. Gospodarstwo rolne: NIE DOTYCZY
rodzaj gospodarstwa: , powierzchnia:
o wartosci:
rodzaj zabudowy:
tytut prawny:
Z tego tytutu osi3gnqtem(e_tam) w roku ubiegtym przychod i dochod w wysokosci:

4. Inne nieruchomosci:
powierzchnia: 1,1468 ha

o wartosci: 290.000,00 zt

tytut prawny: wtasnosc odre_bna

III.
Posiadam udziaty w spotkach handlowych - nalezy podac liczb^ i emitenta udziatow: NIE DOTYCZY

udziaty te stanowia. pakiet wie.kszy niz 10% udziatow w spotce:

Z tego tytutu osiqgnqtem(^tam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci:

IV.
Posiadam akcje w spotkach handlowych - nalezy podac liczbe. i emitenta akcji: NIE DOTYCZY

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

Z tego tytutu osiggnajem^tam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci:

V.
Nabytem(am) (nabyt moj mafzonek, z wytqczeniem mienia przynaleznego do jego majqtku odre_bnego)
od Skarbu Paristwa, innej paristwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu terytorialnego, ich
zwiqzkow, komunalnej osoby prawnej lub zwiqzku metropolitalnego naste.pujc|ce mienie, ktore podlegato
zbyciu w drodze przetargu - nalezy podac opis mienia i dat^ nabycia, od kogo: NIE DOTYCZY



VI.
1. Prowadze, dziatalnosc gospodarcza.2 (nalezy podac forme, prawnq i przedmiot dziatalnosci): NIE

DOTYCZY
-osobiscie

-wspolnie z innymi osobami

Z tego tytutu osia_gna_tem($tam) w roku ubiegtym przychod i dochod w wysokosci:

2. Zarzqdzam dziatalnoscia. gospodarcza. lub jestem przedstawicielem, petnomocnikiem takiej dziatalnosci
(nalezy podac forme^ prawna. i przedmiot dziatalnosci): NIE DOTYCZY

-osobiscie

-wspolnie z innymi osobami

Z tego tytutu osia.gna.tem(e,tam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci:

VII.
1. W spotkach 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 osia_gnqtem(ejam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci:

2. W spotdzielniach: NIE DOTYCZY

-jestem cztonkiem zarzqdu (od kiedy):

-jestem cztonkiem rady nadzorczej3 (od kiedy):

-jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytutu osia.gna.tem(e.tam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci:

3. W fundacjach prowadzqcych dziatalnosc gospodarcza.: NIE DOTYCZY

-jestem cztonkiem zarza.du (od kiedy):

-jestem cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

-jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):



Z tego tytutu osia.gna.tem(e.tam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci:

VIII.
Inne dochody osiqgane z tytutu zatrudnienia lub innej dziatalnosci zarobkowej lub zaje.c, z podaniem
kwot uzyskiwanych z kazdego tytutu: umowa ze stosunku pracy podstawowego - 80.954,97 zt, umowa
ze stosunku pracy podstawowego (z poprzednim pracodawcaj - 1.202,38 zt, umowa ze stosunku pracy
ubocznego - 7.871,25 zt, umowa o dzieto -12.000,00 zt

IX.
Sktadniki mienia ruchomego o wartosci powyzej 10 000 ztotych (w przypadku pojazdow mechanicznych
nalezy podac marke., model i rok produkcji): VOLKSVAGEN TOURAN - ROK PROD. 2008, wtasnosc
odre_bna

X.
Zobowiqzania pienie_zne o wartosci powyzej 10 000 ztotych, w tym zaciggnie.te kredyty i pozyczki oraz
warunki, na jakich zostaty udzielone (wobec kogo, w zwia.zku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokosci):
120.000,00 zt - BANK OCHRONY SRODOWISKA S.A. W LUBLINIE - KREDYT HIPOTECZNY 0 ZMIENNEJ
STOPIE PROCENTOWEJ, CZE.STOTLIWOSC SPtAT RAT- 1 RAZ W MIESIA.CU, POZOSTAtO DO SPIATY OK.
78.000,00 Zt, WtASNOSC ODRE_BNA


