
oŚWADczENlE MAJĄTKoWE

wójta' zastępcy wójta, sekretarza ska rb n i ka g m i ny, kierown i ka jed nostki organ izacyjnej
osoby zarządzĄącej ka organu zaządzającego gminną

oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieni

P'
gminy,
iczłon

ĺł',

(1

Łuków' dnia 30 krľĺetnia

Uwaga
.ĺ(lI
Jl!'-

í. osoba_ składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypďnienia
każdej z rubryk.

2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać ,,É@]tď'
3. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników

majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i niajątku objętögo małžeĺsłą wspóInością
majątkową.

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

5. oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelności pieniężne'

6. W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu
zamieszkanla składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.

czĘŚc A

Ja, niżej podpisany(a) Anita Wojtal

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) 10 Iipca 1979 r. wŁukowie

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

(miejsce zatrudnĺenia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu się z prze_pisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenĺa działalności gospodarczej
przez- -osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U' Nr 106, poz. 679, z 1s98 r. Nr 1'ĺ3, poz. 71s- i' ľ.lr ĺoz,
poz. 1126, z 1999 r. Nr 49, poz' 483, z 2000 r. Nr 26, poz. 306 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 9B4 i Nr 2'ĺ4, poz. 1806j
oraz ustawy z dnia 8 marca'ĺ990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z2OO1r. Nr 142, póz. 1591 orazzzooar.Nrzsi,
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806), zgodnie z art. 24h tej ustawy
oŚwiadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności ńajątkowej lu6 stanowiące mÓj mająteŔ
odrębny:

t.

Zasoby pienięŹne:

- Środki pienięŻne zgromadzone w walucie polskiej: ok. 118 000 zł

_ Środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy

- papiery wartościowe JSW

na kwotę 31 191,90

Stro



!t.

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

2. Mieszkanie o powierzchni:45,47 m2' o wańości: 250 000 zł; tytuł prawny: własnośó

3. Gospodarstwo rolne: nie dotyczy

rodzajgospodarstwa:................. ... powiezchnia:...

o wartości:..

rodzaj zabudovýy: ......'.....

!Ąuł prawny: ...'..'..........

Z tego tytułu osiągnąłem(ďam)w roku ubiegłym pzychód i dochld w wysokoŚci: .'.'...''.

4. lnne nieruchomości: nie dotyczy

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

o wartoŚci

tytuł prawny:

ilt.

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

udziały te stanowią pakiet większy niŻ 10o/o udziałÓw w splłce:

Z tego tytułu osiągnąłem(ďam)w roku ubiegłym dochld w wysokoŚci

M.

Posiadam akcje w splłkach handlowych - nalezy podal liczbę i emitenta akcji: JSW - 1202 szt.

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

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochld w wysokoŚci 5 578,17 zł

V.

Nabyłem(am) (nabył mÓj małżonek, z wyłączeniem mienia przynaleŻnego do jego majątku odrębnego) od Skarbu
Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związkÓw lub od komunalnej
osoby prawnej następujące mienie, ktÓre podlegało zbyciu w drodze pzetargu _ należy podal opis mienia i datę
nabycia, od kogo: nie doĘczy
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vil.

vt.

l. Prowadzę działalnośĆ gospodarczą (należy podal formę prawną i pzedmiot działalnoŚci): nie dotyczy

- osobiŚcie'...'.....'.

- wspllnie z innymi osobami

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

2. Zaządzam działalnoŚcią gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pďnomocnikĺem takiej działalności (należy

podal formę prawną i pzedmiot działalnoŚci): nie dotyczy

- osobiŚcie

- wspÓlnie z innymi osobami

Z tego tytułu osiągnąłem(ďam) w roku ubiegłym przychÓd i dochÓd w wysokoścĺ

1. W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): nle doýczy

- jestem członkiem zarządu (od kiedy):

- jestem członkiem rady nadzorczej{od kiedy):.'......'.

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):...'.'

Z tego tytułu osĺągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym dochÓd w wysokoŚci:

2. W spÓłdzielniach: nie dotyczy

- jestem członkiem zaządu (od kiedy):

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

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy)

Z tego tytułu osĺągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym dochÓd w wysokości
3. W fundacjach prowadzących działalność gospodarczą: nie dotyczy

- jestem członkiem zarządu (od kiedy):

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

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kĺedy):

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochld w wysokości:
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vill.

lnne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot

uzyskiwanych z każdego tytułu: 98 4í3'60 zł ze stosunku pracy (w tym 7 18o zł z Ętułu nagrody jubileuszowej)

tx.

Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 złotych (w pzypadku pojazdów mechanĺcznych należy

podać markę, model i rok produkcji): Renault Megane Scenic, 2006; współwłasnośl

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

jakich zostały udzĺelone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiejwysokości): nie dotyczy
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czĘŚc B

ľgwyzsze oŚwiadczenie składam świadomy(a)' 
'.z 

n9 podstawie art. 233 $ 'l Kodeksu karnego za podanie nieprawdy
lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnoŚci.

Łuków' dnia 30 kwietnia 2021 r
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