ośwIADCar,|{IE MAJĄTKowE
(stan na 31.08 .2018)

wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki
organ izacy jnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną
osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta

t

Ostrów Mazowiecka dnia 24.09.2018
(miejscowość)

fJwaga

r.

:

z

osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego

1.

starannego i zupełnego wypełnienia każdej z rubryk

prawdą,

Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku

2.

zastosowania

,

należy wpisać ..nie dotyczv".

Osoba składająca, oświadczenie obowiązana jest określićprrynależność
poszczególnych składników majątkowych, dochodów i zobowiązań

3.

do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową.
4. Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju iza granicą.
- oświadczenie majątkowe obejmuj e również wierzytelności pieniężne.
5.
6. w częściA oświadczenia zawarte są informacje jawne, w częściB zaś
informacje niejawne doĘczące adresu zamieszkania skNadającego
oświadczenie oraz miej s ca p ołożenianieruchomości.

cząścn,
Ja,niżĄ podpisany (a) , Wanda ZarębaKozikowska

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony (a)22 marca 1965 r. w Gumowie
Miejskiego PrzedszkolaNr 2 w Ostrowi Mazowieckiej - dyrektor (do 31.08.2018)
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznańu się z ptzepisami ustawy z dńa 2l sierpnia 1997 roku o ograniczeniu
prowadzenia działalnościgospodarczej ptzez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz.U.
z 20I7r., poz. 1393) oraz ustawy z dńa 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 20I7r., poz. 1875), zgodnie z art.24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące
w skład małzeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny
:

I.
Zasoby pieniężne:
- środki pienLężnę zgromadzone w walucie polskiej :15 000 zł (mąątek odrębny)
- środkipieniężne zgtomadzone w walucie obcej : ..nie dotvczv
- papiery

wartościowe l ,.ilie dotyczv''
na kwotę : ".nie dotvczy"

ffi*{

il.
1.

Dom o powierzehń :250 m2, o wartości 200 000
§rtuł prawny : własnośó(majątek odrębny)

2.

Mieszkanie o powierzchni

3. Gospodarstwo rolne

:,,

ń

nie dotyczy" mŻ,o wartości :,, nie doĘczy"

:

rodzaj gospodarstwa : las, produkcja roślinna,
powierzchnia 20,07 ha
o wartości : 300 000 zł
rodzĄ zńudowy : dom, budynek inwentarsko składowy, 2 garuże
tytuł prawny : własnośó(majątek odrębny)
Ztego tyfufu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości :
27 000 zł l22 000 ń
4. Inne nieruchomości :
powierzchnia : rg!ęjg§§zv",
o wartości: ..nie dotvczy"
Ęrluł prawny i ..nie dotyczyll

ilI.
Posiadam udziały w spółkach handlowych-należy podać Iiczbę i emitenta udzińow
..nie dgtyczv"
ldziały te stanowią pakiet większy ńż I0 ońudzińów w spółce ] ..[ie dotyczy"
Ztego tytułu osiągnęłam w roku ubiegłym dochód w wysokości:
dotyczy"

:

""nie

Iv.
Posiadam akcje w spółkach handlowych-należy podać liczbę i emitenta akcji :
..nie dotvczv"
akcje te stanowią pakiet większy ńż l0 % akcji w spółce :
..nię dotycZy'o
Z tego tytułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości :,.nie dotyczy'l

v.
Nabyłem (am) (nńył mój mńżonek, z wyłączeniem mięnia przynależntego do jego majątku
odrębnego) od Skarbu Państwa, innej pństwowej osoby prawnej, jednostek samorządu
terytorialnego, ich zńązków, komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnego
następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu - naleĘ podaó opis mienia
i datę nabycia, od kogo: ..nie dotyczy"
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VI.

1. Prowadzę dzińalność gospodarczą 2 (należy podać formę prawną i

3.

działalności-..nie dotvczv"
osobiście-..nie dotvczv"
wspólnie z innymi osobami ..nie dotyczv"

5.

w wysokości : ,,nie dotyczy"
Zarządzarn działalnościągospodarczą

2.

przedmiot

4. Z tego tytułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym przychód i

dochód

Iń

jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem
takiej dzińalności (należy podać formę prawrą i przedmiot dzińalności ) :
".nie
dotvcrv"
- osobiście..nie dotyczv"
- wspólnie z innymi osobami .,nie dotyczv"
Z tego tytułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ..nie dotyczy"

vII.
1,

W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki)

:

,.nie dotyczy'o

-

jestem członkiem zarządu (od kiedy) ..nie dotvczv"

-

jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy) : ..nie dotyczy''

jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy) :
dotyczvo'
".nie
Ztego tytułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
,.nie dotyczy"
-

2. W spółdzielniach:

..nie dotvczv"
- jestem członkiem zarządu (od kiedy) : ."nie dotyczly''
- jestem członkiem rady nadzorczej'3'(o
- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy) : ..nie dotyczy'
Z tego tytułu osiągnąłem (ęłatn) w roku ubiegĘm dochód w wysokości:
..nie dotvczv"
3. W fundacjach prowadzącychdziŃalność gospodarczą :
- jestem członkiem zarządu (od kiedy) : ..nie dończvrn

yIil.

-

jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy)

-

jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy)

:

".nie
:

dotyczyrn

,,nie dotyczy'

Ztego tyh]fu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości ..nie dotyczy''

Innę dochody osiągane z tytllłu zatrudnienia lub innej działalnościzarobkowej lub zajęó,
z podaniem kwot uzyskiwanych z kńdego tytułu : wynagrodzenie wypłacone przez za7<ład
pracy - 56892,17 ń
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/

Ix.
Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 złotych ( w przypadku
pojazdów
mechanicznYch należy podać markę , model i rok produkcjij : TóvÓTA'AVENSIS
D4D
Q004)

x.
Zobowiązania Pienięzne o wartoŚci powyzej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte
i PoŻYczki oraz warunki. na jakich został1, udzielone 1wtUec kogo, w związku zkredyty
jakim
zdarzeniem. w jakiej rłysokoŚci) : BaŃ Spółdzieiczr. rv Ostrowi Maiowieckiej
o/Lubotyń _
kredYt w ROR na cele konsumpcljne (starr na 31.08.2018)
- 25000 zł. kredyt ia zakup ziemi
59000 (stan na

CZĘŚc n

3

1

,08.201 8)

PowYzsze oŚwiadczenie składam Świadomy (a), iż na podstawie
art. 233 § 1 Kodeksu
karnego zaPodanie niePrawdy lub zatajenie prawdy gtozikarapozbawienia
wolności.

t

Ołri*...ff.QX.,..łk,.C .,,łpł
(miejscowośc , data)

(podpis)

1. Niewłaściweskreślić.
2^ Nie dotyczy działalnościwytwórczej w rolnictwie w zakresie
zwierzęcej, w formie i zakresie gospodarstwa rodzinnego.
3. Nie dotyczy radnadzorczyihspółdzielnimieszlianiowych.

4

produkcji roślinneji

