
30 -04- 20 5OSWIADCZENIE MAJI\TKOWE 

cztonka zarz'ldu wojew6dztwa, skarbnika wOjew6dztwa, kierownika wojew6dzkiej samorz~dowej \j 

jednostki organizacyjnej, osoby zarz'ldzaj'lcej i cztonka organu zarz'ldzaj~cego wojew6dzk'l osob'l 
prawn'l oraz osoby wydaj'Jcej decyzje administracyjne w imieniu w6jta 

Granica., dnia 28.04.2015 r. 
(miejscowosc) 

Uwaga:· 
1. 	 Osoba sktadajetca oswiadczenie obowietzana jest do zgodnego z prawdct, starannego i zupetnego wypetnienia 

kazdej z rubryk. 
2. 	 Jezeli poszczeg61ne rubryki nie znajdujet w konkretnym przypadku zastosowania, naleiy wpisac 

"nie dotyczy". 
3. 	 Osoba sktadajetca oswiadczenie obowietzana jest okreslic przynaleznosc poszczeg61nych sktadnik6w 

majettkowych, dochod6w i zobowietzari do majettku odr~bnego i majettku obj~tego matierisket wsp61nosciet 
majettkowet· 

4. 	 Oswiadczenie majettkowe dotyczy majettku w kraju i za granicet. 
5. 	 Oswiadczenie majettkowe obejmuje r6wniez wierzytelnosci pieni~zne . 

6. 	 W cz~sci A oswiadczenia zawarte Set informacje jawne, w cz~sci B zas informacje niejawne dotyczetce adresu 
zamieszkania sktadajetcego oswiadczenie oraz miejsca potozenia nieruchomosci. 

cz~sc A 

Ja, nizej podpisany(a), fdyta Anna Zaczkiewicz, Plewczynska 
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe) 

urodzony(a) 20.06.1973 r. w Milan6wku 
Gminny Osrodek Pomocy Spolecznej~Gminy Michalowice, starszy specjalista pracy socjalnej - koordynator 
.... ............. .. ... ..... .... ..... ...... .. ... ..... .. ... .......................... , ................................................................... ... ............ .. .. ) 

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja) 

po zapoznaniu si~ z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 ograniczeniu prowadzenia dzialalnosci gospodarczej przez osoby pelniqce 
funkcje publiczne (Oz. U. Nr 106, poz. 679, z 1998 r. Nr 113, poz. 715 i Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 49, poz. 483, z 2000 r. Nr 26, pOZ. 306 
oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz. 1806) oraz ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 0 samorzqdzie wojew6dztwa (Oz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1590 oraz z 2002 r. Nr 23, pOZ. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806), zgodnie z art 27c tej ustawy oswiadczam, 
ie posiadam wchodzqce w sklad malienskiej wsp61nosci majqtkowej lub stanowiqce m6j majqtek odr~bny: 

I. 

Zasoby pieni~zne: 


- srodki pieni~zne zgromadzone w walucie polskiej: -36000 PLN 


- srodki pieni~zne zgromadzone w walucie obcej: -365 furo, -100 GBP 

- papiery wartosciowe: nie dotyczy 

....................... ......... ... .. ... .................... .. .......... .... ............ .... .............. .... ....... ... na kwot~ : .... .................... ...... .. 




II. 
1. Dom 0 powierzchni:156 m2, 0 wartosci : 400 000 PLN :tytul prawny: wsp61wlasnosc malienska 
2. Dom 0 powierzchni: 54,70 m2, 0 wartosci: 200 000 PLN :tytul prawny: wsp61wlasnosc maltenska 
3. Gospodarstwo rolne: 


rodzaj gospodarstwa: rolne, powierzchnia: nie dotyczy, 

o wartosci: 

rodzaj zabudowy: 
tytut prawny: 
Z tego tytulu osiqgnqtem(~lam) wroku ubiegtym przych6d i doch6d wwysokosci: nie dotyczy 


4. Inne nieruchomosci: 
powierzchnia: 


powierzchnia 800 m2-dzialka zabudowana domem, 0 kt6rym mowa wyzej, 0 wartosci 200 000 PLN 

powierzchnia 1000 m2-dzialka zabudowana domem, 0 kt6rym mowa wyzej, 0 wartosci 200 000 PLN 

nieruchomosc gruntowa ( 913 m2) 0 wartosci 50 000 PLN, 

nieruchomosc gruntowa ( 1140 m2) 0 wartosci 32 000 PLN 

nieruchomosc rolna ( 6175 m2) 0 wartosci 10 000 PLN 


tytul prawny: wsp6twtasnosc malienska 

III. 
Posiadam udziaty wsp61kach handl0't'ych - nalezy podac liczb~ i emitenta udziat6w: 
nie dotyczy.............. ... .............................................................................................................. ..... . 


udziaty te stanowiq pakiet wi~kszy niz 10% udziat6w wsp61ce: 

Z tego tytulu osiqgnqlem(~lal11) w roku ubieglym dochOd w wysokosci: ........................................................... 


IV. 

Posiadam akcje w sp61kach handlowych - nalezy podac liczb~ i emitenta akcji: 

nie dotyczy ....................................................................................................................................... . 


akcje te stanowiq pakiet wi~kszy niz 10% akcji wsp61ce: 

Z tego tytulu osiqgnqlem(~lam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: ......................... .. ................ ...... .. .. .... .. 


V. 
Nabylem(am) (nabyl m6j malzonek, z wylqczeniem mienia przynaleznego do jego majqtku odr~bnego) od 
Skarbu Panstwa, innej panstwowej cA30by prawnej, jednostek samorzqdu terytorialnego, ich zwiqzk6w lub 
od komunalnej osoby prawnej nast~pujqce mienie, kt6re podlegalo zbyciu w drodze przetargu - nalezy 
podac opis mienia i dat~ nabycia, od kogo: ...... ................. .... ................. ........... .......................... ........... ......... . 

nie dotyczy.. .... ....................... .. ........................... .. ....................... .... ..... .. ............. .. ........................... . 
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VI. 
1. ProwadzE;! dzialalnosc gospodarcza.,2 (nalezy podac formE;! prawna., i przedmiot dzialalnosci): ..................... 


nie dotyczy .. ..... ... .. ........................................................ ...... ... ..... ... ...... .. ....... .... .... ..... .. ..... ...... .... .... . 

- osobiscie .................................................... .. ......... ............... .... ....... .. ......................... .. .. .................... .. ..... . . 


····· .. ··· .. ···· .. ·· .. ············ .. ········ .. ·.... ··1····· .. ·· .................................. .. ............... ... ...... ........... .......... .. ...... .......... .. 

- wsp61nie z innymi osobami .......... .. ........... .... ........... ...... ...... ................... ..... .... ...... ................................... .. 


Z tego tytulu osiqgnqJem(E;!lam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokosci: ...................................... 


2. Zarza.,dzam dzialalnoscia., gospodarcza.,lub jestem przedstawicielem, pelnomocnikiem takiej dzialalnosci 
(nalezy podac formE;! prawna., i przedmiot dzialalnosci): nie dotyczy 
- osobiscie ................................................................................................. .................................................... 
- wsp61nie z innymi osobami ........ .... ................................ ......... .... ............................... .... ... ............ ........ .... .. 

Z tego tytulu osiqgna.,lem(E;!lam) wroku ubieglym doch6d w wysokosci: ...... .. .... .. ..................................... .. .. 


VII. 
1. Wsp61kach handlowych (nazwa, siedziba sp6Iki): nie dotyczy 

- jestem czlonkiem zarza.,du (od kiedy) : ...... ..... ......... .. ... ... ..... ...... .... .. ... ............. ... ........... ....... ..... ........ ..... .. ... 

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


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

.... ........ .... .. .......... ... ............ .. ........ ~ ................................................ ...... ....... ... .................... .. .............. ........ .. 


Z tego tytulu osiqgnqJem(E;!lam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: ................ .. .. .. .......................... ... ... .. 


2. Wsp6ldzielniach: nie dotyczy 


- jestem czlonkiem zarza.,du (od kiedy) : ............... .. ...................... ..... .. .. .. .. .. ......... .... ... ................................ .. 


- jestem czlonkiem rady nadzorczep (od kiedy): ... ......... .... ...... .. ........ ......................................................... .. 


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


Z tego tytulu osiqgna.,lem(E;!lam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: ..... .. .. ........ ...... .. .... ........ .... ...... .... .. .. 


3. Wfundacjach prowadza.,cych dzialalnosc gospodarcza.,: nie dotyczy 

- jestem czlonkiem zarza.,du (od kiedy): ................................................... ..... .... ........ .. .. ... ....... .... ................. .. 

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

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnpj (od kiedy) : ...... .... .......................... ... .................. .. ..... .. .. ... ........ .. ... .. .. .. 

Z tego tytulu osiqgna.,lem(E;!lam) w roku ubieglym dochod w wysokosci: .. .. ............................. .... ... .............. .. 
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VIII. 
Inne dochody osiqgane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnosci zarobkowej lub zaj~c, z podaniem kwot 

uzyskiwanych z kazdego tytulu: umowy 0 prac~ 84287,95 PLN, ZFSS 710,00 PLN, swiadczenia ZUS 

637,35 PLN 


IX. 

Skladniki mienia ruchomego 0 wartosci powyzej 10.000 zlotych (w przypadku pojazd6w mechanicznych 

nalezy podac mark~, model i rok produkcji) : ... .... ... .... ..... ... ....... ... .. .. ........ .. .. ... ...... ..... .... ... ..... .. ... .... ... ..... .. .. ... ... 

Chrysler Pacifica,2007 
........ .. ....... .. ....... ... ...... .. ........... .. ... ..... ~ .. ... .. .. .. ... ...... ... ........ ............... ..... ... .... .. .. .. ........ .... .. ... .. .......... .... .... .. ... . . 


X. 
Zobowiqzania pieni~zne 0 wartosci powyzej 10.000 zlotych, w tym zaciqgni~te kredyty i pozyczki oraz 
warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokosci): 

Kredyt hipoteczny, Polbank EFG, zakup nieruchomosci gruntowej zabudowanej (pkt. /I pkt 2), -31894 CHF 
- do splaty 
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