
oŚWADczENIE MAJĄTKoWE
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Uwaga:

1. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i
każdej z rubryk.
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3' osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określló przynależność poszczególnych składników
majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego maEeńśką wspólnością
majątkową.

4. oświadczenie o stanie majątkowym doĘczy majątku w kraju iza granicą.

5. oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelności pieniężne.

6. W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w częścl B zaś informacje niejawne doýczące adresu
zamieszkania składającego ośwladczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.

czĘŚc A
Ja, niżej podpisany(a) Anita Wojtal

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) 10 lipca 1979 r. w Łukowie

Urząd Miasta Łuków, ul. Piłsudskiego í7
Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego

(miejsce zatrudnlenia, stanowlsko lub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r ' o ograniczeniu prowadzenĺa działalności gospodarczej
przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz' U. Nr 106, poz. 679, z 1998 r' Nr 1 1 3, poz. 7 15 i ľr ĺ oz,
po2.1126, z 1999 r. Nr49, po2.483, 22000 r. Nr26, poz.306 orazz2002r. Nr 113, poz.984 i Nr214, poz. 1806)
oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzĺe gminnym (Dz' U. z2001 r.Nr 142, poz. 'ĺ591 orazz2002r'Nr23,
poz' 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz' 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806), zgodnie z aĺI. 24h tej ustawy
oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspÓlnoŚci majątkowej lub stanowiące mój majątek
odrębny:

t.

Zasoby pienięŻne:

_ środki pienięŹne zgromadzone w walucĺe polskiej: 68 970 zł

_ środki pienięŹne zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy

nie dotyczy
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_ papiery wartoŚciowe:

na kwotę: nie dotyczy
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'1. Dom o powierzchni: nie dotyczy m2, o wartości:................ tytuł prawny:...

2. Mieszkanie o powierzchni:45,47 m2, o wartoŚci: 250 000 zł; tytuł prawny: własność

3. Gospodarstwo rolne: nie dotYczY

rodzaj zabudowy

tytuł prawny: ...........'.....

Ztego tytułu osĺągnąłem(ďam) w roku ubiegłym pzychld i dochld w wysokości:

4. lnne nieruchomoŚci: nie dotyczy

powiezchnia:.................

o wartoŚci:.

Ę1tuł prawny:

il!.

Posiadam udziały w spÓłkach handlowych -naleŻy podal liczbę i emitenta udziałlw: nie dotyczy

udziały te stanowią pakiet większy niŻ 10% udziałlw w splłce: ...'

Ztego tytułu osiągnąłem(ďam) w roku ubiegłym dochÓd w wysokości:

M.

Posiadam akcje w splłkach handIowych - naleŻy podal liczbę i emĺtenta akcji: nie dotyczy

akcje te stanowią pakiet większy niŻ 10o/o akcji w spÓłce:

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochid w wysokoŚci'..

powiezchnia:...............

V.

Nabyłem(am) (nabył mlj małŻonek, z wyłączeniem mienia pzynaleŻnego do jego pajątku odrębnego).od Skarbu
Páňśh"ä'lńńei państwowej osoby prawńei jednostek samoz{du terytórialnego, ich.związkÓw.lub.od komunalnej

oJóov präúńeí ńastępującd mieni'e,'ktrre foólegało zbyciu w dřodze pzetargu _ naleŻy podal opis mienia i datę

nabycia, od kogo: nie dotyczY
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1. Prowadzę działa|noŚi gospodarczą (naleŻy podal formę prawną i pzedmĺot działalnoŚci): nie dotyczy

osobiście

- wspólnĺe z innymiosobami

Z tego tytułu osiągnąłem(ďam) w roku ubĺegłym pzychÓd i dochld w wysokości:

2' Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem pzedstawicielem, pďnomocnikiem takiej działalności (naleŻy

podal formę prawną i pzedmiot dzĺałalnoŚci): nie dotyczy

- osobiŚcie

- wspÓlnie z innymi osobami

Ztego tytułu osiągnąłem(ďam) w roku ubiegłym pzychld i dochÓd w wysokoścĺ:

1. W spółkach handlowych (nazwa, siedzĺba spółki): nle doĘczy

- jestem członkiem zaządu (od kiedy):

- jestem członkiem rady nadzorczej{od kĺedy):......

- jestem członkĺem komisji rewizyjnej(od kiedy):..

Zlego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochld w wysokości

2. W spÓłdzielniach: nie dotyczy

- jestem członkiem zaządu (od kiedy):

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy)....

- jestem członkĺem komĺsji rewizyjnej(od kiedy)

Zlego tytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym dochÓd w wysokoŚci

3' W fundacjach prowadzących dzĺałalność gospodarczą: nie dotyczy

- jestem członkiem zarządu (od kiedy):

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): ..

- jestem członkiem komisjĺ rewizyjnej (od kiedy)

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochÓd w wysokości



vilt.

lnne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działa|ności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot

uzyskiwanych z każdego týułu: 94 759,95 zł ze stosunku pracy; 2 880,00 zł z umów o dzieło

lx.

Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych należy

podaó markę' model i rok produkcji): Renault Megane Scenic, 2006; współwłasnośó

x.
Zobowiązania pieniężne o wartoścĺ powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz warunki, na

jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdazeniem, w jakiej wysokości): nie dotyczy
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czĘŚc B

Powyższe ośwĺadczenie składam śwĺadomy(a), iŻ na podstawie art. 233 $ 1 Kodeksu karnego za podanie nĺeprawdy
lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnoścĺ.

Łuków' dnia 28 maja 2020 ĺ'
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