
OSWIADCZENIE MAJ1\TKO 

Zabia Wola, dnia 27.02.2015 r. 

Uwaga : 
I. Osoba skladaj<\.ca oswiadczenie obowi<tzana jest do zgodnego z prawd'l., starannego i zupemego wypelnienia 

kazdej z rubryk . 
2. lezeli poszczeg61ne rubryki nie znajduj<\. w konkretnym przypadku zastosowania, nalety wpisac "nie 
dotyczy". 
3. Osoba skladaj<\.ca oswiadczenie obowi<\.zana jest okreslic przynaletnosc poszczeg61nych skladnik6w 

maj<\.tkowych, dochodow i zobowi<\.zari do maj<\.tku odr~bnego i maj<\.tku obj~tego malterisk<\. wsp6lnosci<\. 
maj<\.tkow<\.. 
4. Oswiadczenje maj<\.tkowe dotyczy mahtku w kraju i za granic<\.. 
5. Oswiadczenie maj<\.tkowe obejmuje r6wniez wierzytelnosci pieni~zne. 
6. W cZ~Sci A oswiadczenia zawarte s<\. informacje jawne, w cz~sci B zas informacje niejawne dotycZ<\.ce adresu 

zamieszkania skladaj<\.cego oswiadczenie oraz miejsca polozenia nieruchomosci . 

CZ~SC A 

la, nizej podpisany(a), ANNA MARIA MACIASZEK, KRASUCKA 

(imiona i nazwisko oraz nazv"isko rodowe) 


urodzony(a) 09.04.1975 r. w MILANOWKU 

GMINNY OSROOEK POMOCY SPOLECZNEJ W ZABIEJ WOLl, UL. GLOWNA 5 

STARSZY INSPEKTOR OS. SWIAOCZEN ROOZINNYCH I FUNOUSZU ALiMENTACYJNEGO 


(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja) 
po zapoznaniu si~ z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. oograniczeniu prowadzenia dzialalnosci 

gospodarczej przez osoby pemi<\.ce 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 8 marca 1990 r. 0 samorz<\.dzie gminnym (Oz. U. z 200 I r. Nr 142, poz. 

1591 oraz z 2002 r. Nr 23, 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 oswiadclam, ze posiadam wchodz<\.ce w sklad malzeriskiej 

wspolnosci maj'l.tkowej lub stanowi<\.ce m6j maj<\.tek odr~bny: 


I. 

Zasoby pieniftne: 

- srodki pieni~zne zgromadzone w walucie polskiej : NIE OOTYCZY 

- srodki pieni~i:ne zgromadzone w walucie obcej: NIE OOTYCZY 

- papiery wartosciowe: NIE OOTYCZY 

........ ...... ....... ......................... .. ........ .... . na kwot~: NIE OOTYCZY 

II. 
I. Oom 0 powierzchni : NIE OOTYCZY m2, 0 wartosci : NIE OOTYCZY tytul prawny: NIE OOTYCZY 
2. Mieszkanie 0 powierzchni : NIE OOTYCZY m2, 0 wartosci : NIE OOTYCZY tytul prawny: NIE OOTYCZY 
3. Gospodarstwo rolne: 

rodzaj gospodarstwa: NIE OOTYCZY, powierzchnia: NIE OOTYCZY 

o wartosci : NIE OOTYCZY 

rodzaj zabudowy: NIE OOTYCZY 

tytul prawny: NIE OOTYCZY 

Z tego tyturu osi'l.gn<\.lem(~lam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokosci : NIE OOTYCZY 


http:stanowi<\.ce
http:wchodz<\.ce
http:pemi<\.ce
http:dotycZ<\.ce
http:skladaj<\.ca
http:skladaj<\.ca


4. Inne nieruchomosci: 
powierzchnia: NJE DOTYCZY 

o wartoki: NIE DOTYCZY 

tytut prawny: NIE DOTYCZY 

III. 

Posiadam udzialy w sp6lkach handlowych - nalety podac liczbce i emitenta udzia16w : 
NIE DOTYCZY 

udzialy te stanowilt pakiet wicekszy niz 10% udziat6w w sp6ke: NIE DOTYCZY 
Z tego tytulu osiltgnltlem(celam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: NIE DOTYCZY 

IV. 

Posiadam akcje w sp6lkach handlowych - nalety podac liczbce i emitenta akcji : NIE DOTYCZY 

akcje te stanowilt pakiet wicekszy niz lO% akcji w sp6ke: .... .. ...... ...... .... ......... .. ... .... .... ...... ... ... ...... .. ..... ....... .... . . 

Z tego tytutu osiltgnltlem(celam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci : ......... .... .. .............. .... .... ... ............ .... ... . . 


V. 

Nabylem(am) (nabyl m6j malzonek, z wylltczeniem mienia przynaleznego do jego 
majlttku odrcebnego) od Skarbu Panstwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek 
samorzltdu terytorialnego, ich zwiltzk6w lub od komunalnej osoby prawnej 
nastcepujltce mien ie, kt6re podlegal0 zbyciu w drodze przetargu - nalety podac opis 
mienia i datce nabycia, od kogo: NIE DOTYCZY 

VI. 

1. Prowadzce dziafalnosc gospodarcZlt[2] (nalety podac formce prawnlt i przedmiot dzialalnosci): 

NIE DOTYCZY 

- osobiscie NIE DOTYCZY 

- wspolnie z innymi osobami NIE DOTYCZY 

Z tego tytutu osiltgnltlem(cetam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokosci: NIE DOTYCZY 

2. Zarzltdzam dziafalnoscilt gospodarczlt lub jestem przedstawicielem, 

pemomocnikiem takiej dzialalnosci (nalety podac formce prawnlt i przedmiot 

dzialalnosci): NIE DOTYCZY 

- osobiscie NlE DOTYCZY 

- wsp61nie z innymi osobami NIE DOTYCZY 

Z tego tytutu osiltgnltfem(celam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: NIE DOTYCZY 


Vll. 

1. W sp6l:kach handlowych (nazwa, siedziba sp6tki): NIE DOTYCZY 

- jestem czlonkiem zarZltdu (od kiedy): NJE DOTYCZY 

- jestem cZfonkiem rady nadzorczej (od kiedy): NIE DOTYCZY 

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): NIE DOTYCZY 

Z tego tytutu osiltgnltfem(celam) w roku ubieglym dochod w wysokosci NIE DOTYCZY 

2. W Sp6fdzielniach: 

NIE DOTYCZY 
- jestem cZfonkiem zarzltdu (od kiedy): NJE DOTYCZY 

- jestem czlonkiem rady nadzorczej[3] (od kiedy): NIE DOTYCZY 

- jestem cZfonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy) : NJE DOTYCZY 



Z tego tytulu osi~nqlem(<elam) w roku ubiegfym doch6d w wysokosci: NIE DOTYCZY 
3. W fundacjach prowadzqcych dzialalnosc gospodarczq: 
NIE DOTYCZY 
- jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy): NIE DOTYCZY 
- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): NIE DOTYCZY 
- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy) : NIE DOTYCZY 
Z tego tyturu osi<\gnqlem(<e1am) w roku ubiegfym doch6d w wysokosci NIE DOTYCZY 

VIII. 

Inne dochody osiqgane z tyturu zatrudnienia lub innej dzialalnosci zarobkowej lub 
zaj<ec, z podaniem kwot uzyskiwanych z kazdego tytulu: 

Z TYTULU ZATRUDNIENIA: 54.601,84 ZL BRUTTO 

IX. 

Skladniki mienia ruchomego 0 wartosci powyzej 10 000 zlotych (w przypadku 
pojazd6w mechanicznych nalezy podac mark<e, model i rok produkcji): NIE DOTYCZY 

X. 

Zobowiqzania pieni<etne 0 wartosci powyzej 10 000 zlotych, w tym zaciqgni<ete 

kredyty i pOZyczki oraz warunki, najakich zostafy udzielone (wobec kogo, 

w zwiqzku zjakim zdarzeniem, w jakiej wysokosci): NIE DOTYCZY 


cn;sc B 

ZABIA WOLA, 27.02.2015 r. a. ~.. ~.o.G.~.7£!k 
(miejscowosc, data) (podpis) 

[I) Niewlasciwe skrdlic. 
[2) Nie dolyczy dzialalnosci wytworczcj w rolnictwic w zakresie produkcji 


roslinnej i zwicrz~cej, w formie i zakresie gospodarstwa rodzinnego. 

[3) Nie dotyczy rad nadzorczych sp61dziclni nieszkaniowych . 


