decyzje admlnlstracyjne w lmlenlu w6jta

'

osoby wydajqcej

Serock, dnia 22.08.2018 r.
(mlejrcowoYl

Uwaga:
Osoba skladajqca o4wladczenle obowlqzana jest do zgodnego z prawdq, starannego I
zupelnego wyp&nienla kafdej z mbryk.
2. Jetell poazczeg6lne rubrykl nle znajdujq
.~w konkretnym przypadku zastosowanla, naleiy
wpisa6;nle d o 6 ~ .
3. Osoba skladalaca 06wladczenle obowlazana lest okre$llC ~mmaleino46~oszczea6lnvch
sktadnlk6w mijqtkowych, dochod6w I zobowi&a~!do majqtku odrgbnego I majqtku 0ibjgtigo
malteliskq wsp6lno4ciq majqtkowq.
4. 04wiadczenle majqtkowe dotyczy majqtku w kraju Iza granicq.
5. 04wladczenle majqtkowe obejmuje rdwnlet wlerrytelndcl plenlgtne.
6. W czg4cl A ohviadczenla zawarte sq informacje jawne, w wgScl B za4 informacje niejawne
dotyczqce adresu zamleszkanla skladajqcego o4wladwenle oraz mlejsca pdotenla
nleruchomo4cl.
1.

~

Ja, nliej podpisany(a) Ewa Piech6r (Zajqczkowska)
(irniona I nazwirko oraz MZWIS~O
rodowe)

urodzony(a)11.08.1967r. w Serocku
Urzqd Miasta i Gminy w Serocku ul.Rynek 21,OS-140 Serock
lnspektor ds. wymiaru podatkbw i oplat
(miejm zatrudnicnla, rtanowkko lubfunkcla)

po zapoznaniu sip z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniuenlu prowadzenia dziatalnofci
gospodarczej pnez osoby pelniqce funkcje publiane (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 ofwiadczam, i e
posiadam wchodzqce w sklad maliehskiej wsp6lnoici majqtkowej lub stanowiqce m6j majqtek odrgbny:
1.

Zasoby pieni~ine:
irodki pienieine zgromadzone w walucie polskiej: tnysta zlotych
irodki pienieine zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy
papiety wartokiowe: nie dotyczy
na kwote: nie dotyczy

-

11.

1

Dom o powierzchni: nie dotyczy, o wartofci: nie dotyczy, tytul prawny: nie dotyuy

2

Mieszkanie o powierzchni: 33,19 m: o wartoici: 90.000 zl, tytul prawny: PostanowienieSqdu
Rejonowego w Legionowie I Co 1733115 z 23.05.2016r.

3

Gospodarstwo rolne: rodzaj gospodarstwa: indywidualne,
powierzchnia: 3,18 ha
o wartoici: 70 tys.zl
rodzaj zabudowy: nie dotyczy
tytul prawny: KW OS1U/OOO22190/4, KW OSlU/O0052871/1- maliehska wsp6lnoft majqtkowa

Z tego tytulu osiggngtem(p1am) w roku ubiegtym pnych6d i doch6d w wysokoid: 0,00 d.
4. lnne nieruchomoici:
powienchnia: a) dzialka budowlana o pow.808 rn2,
b) dzialka budowlana o pow.334 m2+ budynek mieszkalny w trakcie budowy od 2012r.
o wartofci: a) 100 tys.zl
b) 140 tys.21
tytul prawny: a) Kw WAlL/00044980/6
b) Kw WAlV00001860/6.

Ill.
Posiadam udziaty w sp6lkach handlowych naleiy podat liczbg i emitenta udzial6w: nie dotyczy
udzialy te stanowiq pakiet wiqkszy nit 10% udzial6w w sp6lce: nie dotyczy
Z tego tytulu osiqgnqlem(etam) w roku ubieglym doch6d w wysokoici: nie dotyczy

-

IV.
Posiadarn akcje w sp6lkach handlowych naleiy podat liczb~i emitenta akcji: nie dotyczy
akcje te stanowiq pakiet wigkszy n i i 10% akcji w spdce: nie dotyczy
Z tego tytulu osiqgnqlem(p1am)w roku ubiegiym doch6d w wysok~ci:nie dotyuy

-

v.
Nabylem(am) (nabyl m6j malionek, z wylqczeniem mienia przynaleinego do jego majgtku odrgbnego) od
Skarbu Pahstwa, innej pahshvowej osoby prawnej, jednostek samongdu terytorialnego, ich zwiqzk6w.
komunalnej osoby prawnej lub zwiqzku metropolitalnego nasttpujqce mienie, kt6re podlegalo zbyciu w
drodze przetargu naleiy podat opis mienia i date nabycia, od kogo:

-

Niezabudowana nieruchomoit rolna o powienchni 0.98 ha, nabycie w dniu 26.02.2014r. od Agencji
Nieruchornoici Rolnych Oddziat Terenowy w Warszawie (akt notarialny Rep.A.Nr 1379/2014).

VI.
1. Prowadze dzialalnoit gospodarczg "(naleiy podat formg prawnq i przedmiot dzialalnoici): nie dotyczy

- osobiicie: nie dotyczy

-wsp6lnie z innymi osobami: nie dotyuy
Z tego tytdu osiggnqlem(@am)w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokoici: nie dotyczy
Zarzqdzam dzialalnofciq gospodarczg lub jestem pnedstawicielem, pdnomocnikiem takiej dziatalnofci
(nalefy podat formg prawnq i pnedmiot dzialalndci): nie dotyczy
osobiicie: nie dotyczy
wsp6lnie z innyml osobami: nie dotyuy
Z tego tytutu osiqgnqiem(g1am) w roku ubiegtym doch6d w wysokoici: nie dotyuy
2.

-

VII.
1.W sp6lkach handlowych (nazwa, siedziba sp6lki): nie dotyczy
-jestem utonkiem zarzgdu (od kiedy): nie dotyuy
jestem utonkiem rady nadzoruej (od kiedy): nie dotyuy
-jestem utonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyuy
Z tego tytulu osiqgnqlem(@am)w roku ubiegbm doch6d w wysokoici: nie dotyczy

-

2. W sp6ldzlelniach: nie dotyczy
-jestem cztonkiem zarzqdu (od kiedy): nie dotyuy

-jestem ulonkiem rady nadzorcze I1l(odkiedy): nie dotyczy
-jestem ulonkiem komisji rewiryjnej (od kiedy): nie dotyczy
Z tego tytulu osiggnglern(~1arn)w roku ubieglym doch6d w wysokofci: nie dotyuy
3. W fundacjach prowadzgcychdzialalnoft gospodarczg: nie dotyczy
-jestem cdonkiem zarzgdu (od kiedy): nie dotyczy
-jestem ulonkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyuy
- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotycry
Z tego tytulu osiqgnqlem(~1am)w roku ubiegtym doch6d w wysokofci: nie dotyuy
VIII.
inne dochody osiggane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalno$cizarobkowej lub zajet, z podaniem kwot
uzykiwanych z kaidego tytulu:
Umowa o p r a q - Urzqd Miasta i Gminy w Serocku -doch6d za okres I-V11.2018r.: 34.569,12 zl brutto
IX.
Skladniki mienia ruchomego o wartofci powyiej 10 000 zlotych (w przypadku pojazd6w mechanicznychnaleiy
podat mark?, model i rok produkcji): nie dotyczy
X.
Zobowiqzania pienicine o wartofci powyzej 10 000 zlotych, w tym zaclqgniete kredyhl i poiyczki oraz warunki,
na jakich zostaty udzielone (wobec kogo, w zwigzku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokofci):
Kredyt got6wkowy na zakup mieszkania opisanego w pkt.ll.2 Bank Sp6ldzielcry w Legionowie 0)Serock
38.088 zl.

-

Powyisze oswiadczenie skladam fwiadomy(a), ii na podstawie art. 233 5 1KodeKsu K~I,,..,
nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnofci.

-

.,,---...-

Serock, 22.08.2018r.
(miejxowolldata)

skrelllt.
'Nkdoryc2ydzlalalnokl W w 6 r a e j w rolnictwie w n k n s i e prcdukcli rdinneji zwienqnj, w forrnk izakresieg-damm
INlmlaldm

'Nie dotyczy rad nadzwczych rpMdzielni rnlesrkanlow+ch

rodzlnmgo.

