
URZAD GMINY
SZASTARKA

t-'.' 28. 03. 2019

i . . dz. ..&9..V.V. zal- • OSWIADCZENIE MAJATKOWE
wojtaL^astfpcy yv.ojta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jodnostki organizacyjnoj gminy,

VSi jto^^obyzarzqdzajqcoj i czlonka organu zarzqdzajqcogo gminnq osobq prawnq oraz osoby wydajqcoj
~J^ decyzje administracyjne w imieniu wojta

....Szastarka , dnia ...28.03.2019... r.
(miejscowosc)

Uwaga:
1. Osoba sktadajaca oswiadczenie obowia.zana 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 dotvczy".
3. Osoba sktadajqca oswiadczenie obowiqzana jest okreslic przynaleznosc poszczegolnych skladnikow
maja.tkowych, dochodow i zobowiazari do majqtku odrebnego i majatku objetego matzeriskq wspolnoscia
maja.tkowa..
4. Oswiadczenie majqtkowe dotyczy majqtku w kraju i za granica.
5. Oswiadczenie majatkowe obejmuje rowniez wierzytelnosci pieni^zne.
6. W czesci A oswiadczenia zawarte sa. informacje jawne, w czpsci B zas informacje niejawne dotyczaco adresu
zamieszkania sktadajqcego oswiadczenie oraz miejsca potozenia nieruchomosci.

CZ^SC A
Ja, nizej podpisany(a), Aneta Ewa Tokarzewska (nazwisko rodowe Kowal)

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) 16.06.1975 r. w Krasniku

Urza.d 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 samorza,dzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), zgodnie z art. 24h tej ustawy
oswiadczam, ze posiadam wchodzqce w sktad matzehskiej wspolnosci maja.tkowej lub stanowiqce moj
majajek odr^bny:

I.

Zasoby pieni^zne:
- srodki pieni^zne zgromadzone w walucie polskiej: 47.000,00 z\ srodki pieni^zne zgromadzone w walucie obcej: NIE DOTYCZY

- papiery wartosciowe: NIE DOTYCZY

na kwote:

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

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

3. Gospodarstwo rolne: NIE DOTYCZY
rodzaj gospodarstwa: , powierzchnia:
o wartosci:
rodzaj zabudowy:
tytul prawny:
Z tego tytuJu osia.gna.tem(elam) w roku ubiegtym przychod i dochod w wysokosci:

4. Inne nieruchomosci:
powierzchnia: 1,1468 ha
o wartosci: 290.000,00 zt

tytut prawny: wtasnosc odrebna



Posiadam udziafy w spoikach handlowych - nalezy podac liczbe i emitenta udziatow: NIE DOTYCZY

udziafy te stanowi^ pakiet wiekszy niz 10% udziatow w spolce:

Z tego tytutu osiqgnajem(elam) w roku ubiegfym dochod w wysokosci:

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

akcje te stanowi^ pakiet wiekszy niz 10% akcji w spolce:

Z tego tytulu osiqgn^em(etam) w roku ubiegfym dochod w wysokosci:

V.
Nabytem(am) (nabyl moj matzonek, z wy^czeniem mienia przynaleznego do jego majajku odrebnego)
od Skarbu Paiistwa, innej pahstwowej osoby prawnej, jednostek samorzadu terytorialnego, ich
zwiqzkow, komunalnej osoby prawnej lub zwiqzku metropolitalnego nastepuj^ce mienie, ktore podlegato
zbyciu w drodze przetargu - nalezy podac opis mienia i date nabycia, od kogo: NIE DOTYCZY

VI.
D

DOTYCZY
1. Prowadze dziatalnosc gospodarcza.2 (nalezy podac forme prawnq i przedmiot dzialalnosci): NIE

-osobiscie

- wspolnie z innymi osobami

Z tego tytulu osia.gn l̂em(e<am) w roku ubiegfym przychod i dochod w wysokosci:

2. Zarzadzam dziatalnosciq gospodarczq lub jestem przedstawicielem, pelnomocnikiem takiej dzialalnosci

(nalezy podac forme prawna. i przedmiot dziatalnosci): NIE DOTYCZY

-osobiscie

-wspolnie z innymi osobami

Z tego tytulu osi^gna.lem(elam) w roku ubiegfym dochod w wysokosci:

VII.
1. W spolkach handlowych (nazwa, siedziba spotki): NIE DOTYCZY

-jestem czfcmkiem zarza.du (od kiedy):



-jestem cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

-jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytutu osia_gnatom(etam) 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 osi^gna;tem(elam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci: .

3. W fundacjach prowadzqcych dziatalnosc gospodarcza; NIE DOTYCZY

-jestem cztonkiem zarz^du (od kiedy):

-jestem cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

-jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytutu osia.gnatem(etam) w roku ubiegfym dochod w wysokosci:

VIM.
Inne dochody osi^gane z tytutu zatrudnienia lub innej dziatalnosci zarobkowej lub zajec, z podaniem
kwot uzyskiwanych z kazdego tytutu:
umowaoprace -zaokresod 01.01.2019 r. do 28.03.2019 r. -24.420,74 zt ,
umowa zlecenie - 2.996,00 zt

IX.
Skladniki mienia ruchomego o wartosci powyzej 10 000 ztotych (w przypadku pojazdow mechanicznych
nalezy podac marke, model i rok produkcji):
VOLKSWAGEN TOURAN ROK PROD. 2008, WARTOSC 15.000,00 zt, wtasnosc odrebna

X.
Zobowiqzania pieniezne o wartosci powyzej 10 000 ztotych, wtym zaciqgniete kredyty i pozyczki oraz
warunki, na jakich zostaty udzielone (wobec kogo, wzwi^zku z jakim zdarzeniem, wjakiej wysokosci):
120.000,00 zt - Bank Ochrony Srodowiska S.A. w Lublinie - kredyt hipoteczny o zmiennej stopie
procentowej, czestotliwosc sptaty raty - 1 raz w miesiqcu, pozostato do sptaty ok. 70.000,00 zt, wtasnosc
odrebna


