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t,2007. OSWIADCZENIE MAJATKOVI/E-'
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D6— Dit

wojta, zastepcy wojta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy,
osoby zarzedzajecej I czfonka organu zarzedzajacego gminnq osobq prawnq

oraz osoby wydajecej decyzje administracyjne w imieniu wojtal

Czytew
(miejscowoet)

, dnia 20-04-2007 r.

Uwaga:

1.Osoba skradajeca otwiadczenie obowiqzana jest do zgodnego z prawdq, starannego i zupernego
wypetnienia kaidej z rubryk.

2.Je2eli poszczegelne rubryki nie znajduje w konkretnym przypadku zastosowania, nalely wpisat
dotyczy".

3.Osoba skladajeca otwiadczenie obowiezana jest okretlio przynaleinott poszczegtlnych skladnikow
majetkowych, dochodtw I zobowiezan do majetku odrebnego i majqtku objetego mafteriske
wspolnotcle maktkowe.
Otwiadczenie majqtkowe dotyczy majqtku w kraju i za granicq.

• 5. Otwiadczenie majetkowe obejmuje rOwnie2 wierzytelnotci pienieine.
ft W czetci A otwiadczenia zawarte se informacje jawne, w czeaci B zat inforrnacje niejawne dotyczece

adresu zamieszkania sktadajecego otwiadczenie oraz miejsca poloienia nieruchomotci.

CZkto A

Ja, ni2ej podpisany(a), Anna Bogucka Zaremba 
(irniona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

•

urodzony(a) 12 lipca 1969 r w Czytewie

Wait Gminy Czy2ew Osada

(miejsce zatrudnierua, stanowsko lub funkcJa)

pa zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia
dziatalnotci gospodarczej przez osoby peiniace funkcje publiczne (Dz. U. Mr 106, poz. 679, z 1998 r. Mr
113, poz. 7151 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. 9841 Mr 214, poz. 1806) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (Dz. U. z 2001
r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Mr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Mr 153, poz.
1271 i Nr 214, poz. 1806), zgodnie z art. 24h tej ustawy otwiadczam, 2e posiadam wchodzace w sktad
mat2eriskiej wspolnoSci majatkowej lub stanomace m6j majetek odrebny:

Zasoby pienipne:

-trodki pieniatne zgromadzone w walucie polskiej: 320000 zi - maatenska wspolnoSt ustawowa

- arodki pienicine zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy

- papiery wartoSciowe: nie dotyczy

na kwotc:
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1. Dom o powierzchni: 	 260  IT1 2, owartogci. 120000 zi

tytuf prawny: wspokwiasnoS6 z metem
2. Mieszkanie o powierzchni: 	 nie dotyczy r11 2, o watio§ci. nie dotyczy

tytut prawny: nie dotyczy
3. Gospodarstwo roine:

rodzaj gospodarstwa: ogolnorolnicze 	 , powierzchnia: 3,32 ha

o worked: 150000 
rodzajzabudowy: budynki gospodarcze murowane 
tytutprawny: wspedwIasno66 z metem 
Z tego tytulu osiognqtem(etam) w roku ubieglym przychod i dochod w wysokoeci:  343035 zi 

z tytuThu sprzedaty czeaci  gruntow rolnych 

4. Inne nieruchomoeci:
powierzchnia: dziaika budowlana 8622 m2 

o wartoeci: 30750 zi

tytutprowny: wspoIwIasno6c z meiem i synem

1. Posiadam udzialy w spatkach handlowych — nalety poda6 liczbe i emitenta udzialow:

nie dotyczy	

udzialy te stanowio pakiet wigkszy ni2 10% udzialow w spoke: nie dotyczy	

Z tego tytutu osiognofem(etam) w roku ubieglym doch6d w wysokoeci: ni e dot ycz y

1. Posiadam akcje w spolkach handlowych — nale±y poda6 liczbe i emitenta akcji:

nie dotyczy	

akcje te stanowio pakiet wiekszy ni± 10% akcji w spoke: nie dotyczy

Z tego tytutu osiognotem(ciam) w roku ubiegtym dochod w wysokoeci: nie aotyczy
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V.

Nabytem(am) (nabyl moj mationek, z wytqczeniem mienia przynale±nego do jego majqtku
odrgbnego) od Skarbu Paristwa, innej paristwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu
terytorialnego, ich zwiqzkOw lub od komunalnej osoby prawnej nastcpujace mienie, kt6re
podlegato zbyciu w drodze przetargu — na1e±y poda6 opis mienia i datg nabycia, od kogo:

nie dotyczy

Vt.

1. Prowadzg dziatalnoat gospodarcza! (nale±y poda6 forme prawnqi przedmiot dziatalnoaci):
nie dotyczy 

-osobiecie: nie dotyczy	

-wsp6Inie z innyrni osobami: nie dotyczy

Z tego tytutu osiqgnatem(gtam)w roku ubieglym przychOd i doch6d w wysokoSci: nie dotyczy

2. Zarzqdzam dziatalnoaciq gospodarczq lub jestem przedstawicielem petnomocnikiem takiej
dziatalnoSci (naleiy podat formg prawn q i przedmiot dziatalnoSci):

nie dotyczy	

-0SOIACie: nie dotyczy 

-wspOlnie z innymi osobami: nie dotyczy

Z tego tytutu osiqgnqtem(gtam) w roku ubiegtym przychOd i dochod w wysokoeci: nie dotyczy

•VII.
1. W spatkach handlowych (nazwa, siedziba spetki): nie dotyczy 

-jestem cztonkiem zarzqdu (od kiedy): nie dotyczy

-jestem cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy

-jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy

Z tego tytutu osiqgnqtem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: nie dotyczy

2. W spOldzielniach:
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nie dotyczy

Hestenicztonkiemmarzadu(odkiedy): nie dotyczy

-jestemadonkiemradynadzomzef(odkied y): nie dotyczy

-jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (ad kiedy): nie dotyczy

Ztegotytutuosiqgnqtem(Qtam)wrokuubiegtymdochodw wysokoSci: nie dotyczy

3. W fundacjach prowadzatcych dzialalnoS6 gospodarczq n e dotyczy

-jestem czionkiem zarzqdu (od kiedy): nie dotyczy

-jestemcztonkiemradynadzorczej(odkiedy): nie dotyczy

-jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy

Ztegotytutuosiqgnqtem(qtam)wrokuubiegtymdochodwwysokoaci: nie dotyczy 
VIII.

Inne dochody osiggane z tytulu zatrudnienia lub innej dziatalnoSci zarobkowej lub zajg6, z podaniem
kwotuzyskiwanychzka2degotytutu:  68245,58 zl dochad brutto z tytuIti zatrudnienia; 
80 zi dochod z tytulu wykonywania czynno§ci eksperta 

DC

Sktadniki mienia ruchomego o wartoaci powyiej 10 000 ztotych (w przypadku pojazdOw
mechanicznych nalety poda6 markc, model i rok produkcji): samochad osobowy Volkswa9en 

Passat r. prod. 2006 - wspoIwIasnoe6 z me2em i synem; samochod Nissan Primera

r. prod. 1998 - maI2enska wspoinoaa majatkowa 
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X
Zobowiqzania pienig±ne o wartoki powy±ej 10 000 ztotych, w tym zaciggnigte kredyty i potyczki
oraz warunki, na jakich zostaty udzielone (wobec kogo, w zwiazku z jakim zdarzeniem, w jakiej
wysokoScp: nie dotyczy	

CZ4Ba B
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Czy±ew 2007-04-17 L

Powy2sze ogwiadczenie skladam twiadomy(a), 2 na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie nie-
prawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnogci.

(podpis)(miejscowoat, data)

Niewlaeciwe skrethe.
2	 • dotyczy dzialalnoeci wytworczej w rolnictwie w zakresie produkcji roSlinnej i zwierzecej, w formie i zakresie gospodar-

stwa rodzinnego.
Nie dotyczy rad nadzorczych spdtdzielni mieszkaniowych.
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