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OSWIADCZENIE MAJATKOWE

:{ir

']l'L\2.

w6jta, zastepcy w6jta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika iednostki orsanizacvinei qminv.

osoby zarzqdzajlcej i czlonka organu zanqdzajqcego gminnq osobq prawnq oraz osoby wydajqcej

decyzje administracyjne w imieniu w6jtar

...Gdynia......, dnia ... 3 1.08.201 7.... t.

(miejscowo56)

Uwaga:

1. Osoba skladajqca o6wiadczenie obowiqzana jest do zgodnego z prawdq, starannego i zupelnego

wypelnienia katdej z rubryk.

2. Je2eli poszczeg6lne rubryki nie znajdujq w konkretnym przypadku zastosowania, nale2y wpisad

"nie dotvczv",

3. Osoba skladajqca oswiadczenie obowiqzana jest okre6lid przynaleino66 poszczeg6lnych

skladnik6w majatkowych, dochod6rv i zobowiEzaf do majqtku odrebnego i majqtku objgtego

malieriskq wsp6lno6ciq majqtkowq.

4, O6wiadczenie majqtkowe dotyczy majqtku w kraju i za granicq.

5, OSwiadczenie majqtkowe obejmuje r6wniei wierzytelno6ci pienig2ne.

6. W cz?6ci A o6wiadczenia zawarte sq informacje jawne, w cze6ci B za5 informacje niejawne

dotyczqce adresu zamieszkania skladajqcego oswiadczenie oraz miejsca polozenia nieruchomo6ci.

czEsc A

Ja, nizej podpisany(a), Annetta Mo ena Benedyks / Szalas .....................

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) ,............28sierpnia1968.........w..............Ko\obaegu........,......,.......

................. Dyrck|ol......,,.... .., ...... .........

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu sig z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dzialalnosci

gospodarczej przez osoby pelniece funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz.679, z 1998 r. Nr 113, poz. 7j5 i Nr

162, poz. 1126, z '1999 r. Nr 49, poZ.483, z 2000 r. Nr 26, poz.306 otaz z 2002 f. Nr 113, poz. 984 i Nr 214,

poz. 1806) onz ustawy z dnia I marca 1990 r. o samorzAdzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591

oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nt 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806),

zgodnie z art. 24h tej ustawy o6wiadczam, 2e posiadam wchodzqce w skfad matiefskiei
wsp6lno6ci maiatkowei lub stanowiqce m6j majqtek odrebny:



t.

Zasoby pienieZne: nie dotlczy

- 6rodki pieni?2ne zgromadzone w walucie polskiej: ......nie dolyczy

- Srodki pieniezne zgromadzone w walucie obcej: ..........nie dotycz))

- papiery warto6ciowe: .................,.,.. . . , . . . , . . . . .i . . . . . . . . . . . . . . . . .nie dotyc4v

na kwotg: ..... -.. ....nie dolyczy

lt.

1. Dom o powierzchni: 174,61 nf, /gr.,nl0,0493 ht/ o wafioitci: ......450000 zl'..tytul prawny: .'.wlasnolC .'.

2. Mieszkanie o powierzchni: 60,5m'z, o warloSci. ...250000 zt ..tytul plawny: ..............rr\asno'C'...........

3. Gospodarstwo rolne: nie do6,czy

rodzajgospodarstwa;............,..,powierzchnia: owartosci:

rodzaj zabudowy: ............. ....tytul prawny: ...........,.,..

Z tego tytutu osiAgnAlem(etam) w roku ubieglym przych6d idoch6dw wysokoSci: .............nie do1)czy

4. lnne nieruchomosci: nie dotyczy

ilt.

Posiadam udzialy w sp6lkach handlowych - nalezy podad liczbe i emitenta udzial6w:......,..nie dottc4t .".."". "

udzialy te stanowiq pakiet wiQkszy niz 10% udzial6w w sp6lce:................,. .......................nie do6,czJ)

Z tego tytulu osiegnqlem(elam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: ...,...........-........... .nie dotlc\v

tv.

Posiadam akcje w sp6lkach handlowych ' nalezy poda6 liczbe i emitenta akcji: .....,...............nie do$cq'........

akcje te stanowiE pakiet wiekszy ni2 10% akcjiw sp61cej..................... ..,,..,..nie dotyc4y

Z tego tytufu osiqgnqlem(elam) w roku ubieglym doch6d w wysoko5ci: ...................... .........,.....nie dotycTs'

V.

Nabylem(am) (nabyl m6j mazonek, z wylqczeniem mienia pzynaleznego do jego majqtku odr9bnego) od

Skarbu Paistwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu terytorialnego, ich zwiqzk6w lub od

komunalnej osoby prawnej nastepujqce mienie, kt6re podlegalo zbyciu w drodze pzetargu - nalezy poda6

opis mienia i datg nabycia, od kogo: .,...............nie dotycry..........



vt.

1. Prowadzg dzialalno6d gospodarczq2 (nalezy podad formg prawnq i przedmiot dzialaln oSci'1. nie dotyc4y

- osobi5cie ...........nie dotyczy

- wsp6lnie z innymi osobami ..............nie dotycq,

Z tego tytulu osiqgnqlem(?lam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysoko6cii ...............nie dory'c4y

2. Zatzqdzam dzialalnosciq gospodarczA lub jestem przedstawicielem pelnomocnikiem takiej dzialalnosci

(nalezy podae forme prawnq i przedmiot dzialalnosci): ...........................nie dotlczy

- osobiscie ....nie dotJ,czJ

- wsp6lnie z innymi osobami ....nie dotycql

Z tego tytulu osiqgnqlem(Qlam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: ........................ nie doryca)

VII,

1. W spolkach handlowych (nazwa, siedziba sp6{ki): ................. ..........nie dottce)

- jestem czlonkiem zaEqdu (od kiedy): .......................... ....................niedotyc^!

- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): ......,..............1....... ....nie dotJ'c4

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

Z tego tytulu osiqgnqlem(?lam) w roku ubieglym dochod w wysokosci: ...........,..........

2. W sp6ldzielniach: ...................... .......................nie dotyczy

- jestem czlonkiem zazedu (od kiedy): ................. ........,..................r,iedolycq'

- jestem czlonkiem rady nadzorczej3 (od kiedy): .fiie doyc4y

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): .nie.lotyc4y

Z tego tytulu osiqgnqlem(Qlam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: .............,..........

3. W fundacjach prowadzqcych dzialalnos6 gospodarczq:...........,..... ..nie ilotyczy

-jestem czlonkiem zarzqdv (od kiedy): ................. ...........................,rriedotyc4y

-jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): ...,.nie dotyczy

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyc4y

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

vilt.

Inne dochody osiqgane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalno6ci zarobkowej lub zaj96, z podaniem kwot

lx.

Skladniki mienia ruchomego o wartosci powyzej 10.000 zlotych (w pzypadku pojazd6w mechanicznych

nalezy poda6 markq, model i rok produkcji): nie do1yc4y............



X.

Zobowiqzania pieniezne o wartosci powyzej 10.000 zlotych, w tym zaciqgniqte kredyty i poayczki otaz

warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z jakim zdazeniem, w jakiej wysokosci):

czEse B.

Powyzsze o6wiadczenie skladam Swiadomy(a), i2 na podstawie art.

nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolno6ci.

.........G dynla, 3 1.08.201 7..........

(miejscowosc, data)

' Niewlasciwe skre6li6.
2 Nie dotyczy dzialalnosci wytw6rczej w rolnictwie w zakresie produkcji roSlinnej i zwiezqcej, w formie i

zakresie gospodarstwa rodzinnego.
3 Nie dotyczy rad nadzorczych sp6ldzielni mieszkaniowych.
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1 Kodeksu karnego za podanie


