wbjta, zastgpcy wbjta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy.
osoby zacqdzajqcej i czlonka organu zawdzajqcego gminnq osobq prawnq oraz osoby wydajqcej
decyzje administracyjne w imieniu wbjta

'

Serock, dnia 11.04.2018r.
(miejrcowoit)

Uwaga:
1.

2.
3.

4.
5.
6.

Osoba skladajqca 04wiadczenie obowiqzana jest do zgodnego z prawdq, starannego
i zupelnego wypdnienia kaidej z rubryk.
Jeteli poszczegblne Nbryki nie znajdujq w konkretnym pnypadku zastosowania, naleiy
wpisaC ,nie dotvczv".
Osoba skladaiaca dwiadczenie obowiwana jest okre4liC przynaletno66 poszczeg6lnych
skhdnikbw majiqtkowych, dochod6w i zibowi;irah do majqtku odWbnego i majqtku objgtego
makehskq wsp6lndciq majqtkowq.
04wiadczenie majqtkowe dotyczy majqtku w kraju iza granicq.
OSwiadczenie majqtkowe obejmuje r6wniei wietzytelndci pienigine.
W crg5ci A dwiadczenia zawarte sq informacje jawne, w wg4ci B za4 informacje niejawne
dotycqce adresu zamieszkania skladajqcego dwiadczenie oraz miejaca pdotenia
nie~chomdci.

Ja, niiej podpisany(a), Barbara Tomuak, nazwisko rodowe Zajqczkowska
(imiona i nazwirko oraz nawirko rodowe)

urodzony(a) 06 maja 1%9r. w Serocku
zatrudniona w Samonqdowym Przedszkolu im. Krasnala Hatabaty w Serocku na stanowisku dyrektora
(rniejwe zatrudnienia. rlanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dziatalnoici
gospodarczej przez osoby pelniqce 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), zgodnie z art. 24h tej ustawy oiwiadczam, i e
posiadam wchodzqce w sklad rnalienskiej wsp6lnoici rnajqtkowej lub stanowiqce m6j majqtek odrebny:
I.
Zasoby pienieine:

- irodki pienieine zgromadzone w walucie polskiej: 10.000,Wd
-6rodki pienieine zgromadzone w walucie obcej:

2.000,Weuro

- papiery wartoiciowe: nie dotyczy

na kwote: nie dotycly

11.

1

Dom o powierzchni: 199 m: o wartoici: 320.000,OOzi
tytut prawny: rnatiehska wsp6lnota majqtkowa

2

Mieszkanie o powierzchni: nie dotycy m', o wartoici: nie dotycly
tytut prawny: nie dotyczy

3

Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: nie dotycy, powierzchnia: nie dotyuy

o wartoici: nie dotyay
rodzaj zabudowy: nie dotyay
tytut prawny: nie dotycly
Z tego tytutu osiqgn~tem(gtam)w roku ubieghFn pnych6d i doch6d w wysokofci: nie dotyczy.
4. inne nieruchomofci:

powierzchnia: dziatka o powienchni 1307m2
o wartofci: 120.000,0021
tytut prawny: maj*ek o d r e n y
111.

-

Posiadam udziaty w spdkach handlowych naieiy podat iiczbe i emitenta udziatbw: nie dotyay
udziaty te stanowiq pakiet wiekszy n i i 10%udziat6w w spblce: nle dotyay

Z tego tytutu osiagnqtem(dam) w roku ubiegtym doch6d w wysokoici: nie dotyay
IV.

-

Posiadam akcje w spblkach handlowych naieiy podat liuk i emitenta akcji: nie dotyczy
akcje te stanowiq pakiet wiekszy n i i 10%akcji w sp6lce: nie dotyay

Z tego tytutu osiqgnqtem(etam) w roku ubiegtym doch6d w wysokoici: nle dotyay

v.
Nabytem(am) (nabyt m6j mationek, z wylqueniem mienia przynaieinego do jego majqtku odrebnego) od
Skarbu Pahstwa, innej pahstwowej osoby prawnej, jednostek samonqdu terytorialnego, ich zwiqzk6w.
komunainej osoby prawnej lub zwiqzku metropoiitalnego nastepujqce mienie, kt6re podlegalo zbyciu w
drodze pnetargu -naieiy podat opis mienia i date nabycia, od kogo: nie dotyuy

VI.
1. Prowadze dzialalnoit gospodarcza "(naieiy podat forme prawnq i przedmiot dziatainofci): nie dotyay
- osobiicie: nie dotyay
- wsp6lnie z innymi osobami: niedotyczy

Z tego tytutu osian#em(@am) w roku ubiegtym pm/ch6d i doch6d w wysokofci: nie dotyay.
2. Zarzqdzam dziatalnofcia gospodaraq lub jestem pnedstawicieiem, petnomocnikiemtakiej dziatalnoici
(naleiy podat forme prawnq i pnedmiot dziatainodci): nie dotyay
-osobiicie: nie dotyay
wsp6inie z innymi osobami: nie dotyczy

-

Z tego tytutu osiqgnqlem(qtam)w roku ubiegtym doch6d w wysokofci: nle dotycry

VII.
1. W spdkach handlowych (nazwa, siedziba sp&i): nie dotyay
- jestem atonkiem zarzgdu (od kiedy): nie dotycly
- jestem atonkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyay
- jestem alonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyay
Z tego tytutu osiggnatem(&am) w roku ubiegtym doch6d w wysokofci: nle dotyay
2. W spbldzielniach: nie dotyczy

