ZAŁĄCZNIK Nr

:
decyzje administracyjne w imieniu
wójta

Uwaga:

Będzin. dnia 29.05.2019 r.
lmmjsqusci
Osoba sktadaiąca oświadczenie
obowiązana
do
jest
każdej z rubryk.
zgodnego z prawdą, starannego i
zupelnego wypoinienia
:. Jeżeli poazczogóino rubryki nie
:. Oxoba składająca oświadcza znajdują w konkretnym przypadku zastosowania.
należy wpisać "nie dotyczy".
obowiązana jest określić przynależność
majatkowych, dochodow izobowiązan
poszczegolnych
do majątku odrębnego i
uwa
majątku objętego maiżoriska skiadnikow
4. Oświadczenie
wspólnością
ddiyczy majątku w
5 Oświadczenia majątkowe
majątkowe obejmuje również kraju za granicą.
s. w części A oswiadczonia
wierzytelności
zawarte są informacje jawne, w pieniężna.
zamioazkania akiadając-go oświadczonie
części 5 zaś iniorrnacje niejawne
oraz miejsca polotenla nieruchomości.
dotycząca adresu
A
1.

i

część

Ja, niżej podpisany(a).

Zofia Masztaieruk rodowe
Masztaleruk
(imiona nazwtsko oraz
urodzony(a) 1 grudnia 1958 r.
nazwisko rodowe)
Urząd Miejski w Będzinie Naczelnik
w Będzinie
wygina].
.

.

spraw obywatelskich.

nas.

cada;

Wojskowych i Ewidencji Ludności

knaga..."
po zapoznaniu się z przepisami
lub
fikcja)
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
publiczne (Dz u. z 2017 r
o ograniczeniu prowadzenia
poz. 1393) oraz ustawy z dnia 8
dzialalności gospodarczej
ustawy oświadczam.
marca
1990 r. a Samorządne
przez osoby pelniące (unkcje
'
gminnym (Dz u z 2017 r poz.
zeaoaadaweneaaammadmaiaaosnejwspomessrmajątkowajauo
1875). zgodnie z an, 24h tej'
małąlBk—odcębny

!.

Zasoby pienięzne'
środki pieniężne
zgromadzone w walucie

—

polskiej. 40.342 zł

1. Dom o powierzchni:
nie dotyczy m2, 0 wartości:
2. Mieszkanie 0
powierzchni:. 52,23 niż.

wieczyste użytkowania
3. Gospodarstwo
rolne.
rodzaj gospodarstwa: nie
dotyczy

tytul prawny:
„
...........
o wartości. 10009 zł cena ..
wykupu wg aktu notarialnego tytuł
prawny:

...

0 wartości:
rodzaj zabudowy.

.

powierzchnia.

tytuiprawny'
tego tytułu osiagnąlemlęlam) w roku
ubiegłym przychod | dochód w
powierzchnia: niedotyczy
wysokości. nie otyczy
..
„
4. Inne nieruchomości;
..
dzialka, domek drewniany
o powierzchni dzialka 200 m2,
domek 20 ma
o wartości: dZiaika ok.5,000
.........
zt, domek 11.000
zi
Z

.

.

.

.

III.

Posiadam udziały w spóikach
handlowych — należy podać
nie dotyczy
liczbę | emitenta udziaiów:
udzialy te stanowią pakiet
większy niż 10% udziaiówwspo'ice
Z tego tytulu
osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód
..
w wysokoscr. nie
dotyczy
.

,

.

.

.

............

lV.

Posladam akcje w spólkach handlowych
nie dotyczy

—

akcji:
należy podać liczbę emltenta
i

"

16%"akćjiv'vśbśiće:

akc-je-It'e-stanowapakiet-wiekszym

bieglym

ź'i'śś'ó ły'tiiiii ćśsą'śriąi'eiłijęiarnj w ro

aęęsóa'ą'wygąuosa iii.; dotyczy

do jego majątku odrębnego)
z wylaczenlem mienia przynaleznego
ich
malżonek,
mój
(nabyl
Nabylem(am)
jednostek samorządu terytorialnego,
prawnej,
osoby
podlegalo
które
państwowej
mienie,
od Skarbu Państwa, inne]
metropolitalnego następujace
lub
związku
prawnej
osoby
związków, komunalnej
nabycia, od kogo: nie dotyczy
należy podać opis mienia datę
zbyciu w drodze przetargu

-

V
1.

.

i

nie dotyczy
| przedmiot dzialalności):
(należy podać formę prawną
gospodarczą2
dzlalalność
Prowadzę
—

osob cie

.

-wspólnie z innymi oso ami

le dotyczy
ubieglymv pajacu l dochód w'wysokoś
tegoiyioln'ć'siĄgnĘiśniŁĘiaFn) w roku
z
dzialalności
pelnomocnikiem takiej
przedstawicielem,
lub
jestem
2, Zarządzam dzialalnością gospodarczą dzialalności) nie dotyczy
przedmiot
(należy podać formę prawna
i

w roku ubleglym
Z teo tytulu osmgnąlemęlam)
VIL
1. W

wysokośc nie dotyczy

doc

siedziba spolki)'
spólkach handlowych (nazwa,

,

nie dotyczy

rewizyjnej (od 'kiedy)'

dotyczy
eglym dochód w wysokosci. me

w'ro
Z tegotytutu-os-iagnątemwtam)
elniaoh'

iii; 639829"

'

—jeslem czlonkiem komisji rewtzyjnej

z .egsa'yius'u agaągn'gie'njęam
3. W fundacjach prowadzących

: jestem cz on

(od kie

'rćiśii'iibie'giyrń

dzialalno c 9

iem zarzad-u ('od-'kiedy

y)-

dochod w wysoko c..

.
.

poda-roza: nie dotyczy

Z

tego tytqu osiągnąłem(ęłam) w roku
ubiegłym dochód w wysokośc

.

nie dotyczy

VIII.

Inne dochody osiągane
kwot uzyskiwanych z

: tytutu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub
zajęć, z
każdego tytutu: zatrudnienie Urząd
Miejski w Będzinie 89.585.48 złpodaniem
.

IX.

Składniki mienia ruchomego [›
wartości powyżej 10 000 ztotych
(w przypadku pojazdów
należy podać markę, model i rok
mechanicznych
produkcji): nie dotyczy

Powyzsze oświadczenie skladam
świadomy/(aj. iż na podstawre an 233
pozbawienia wolności
5

1

Kodeksu karnego za podanie
nleprawdy lub zatajenie prawdy
grozt kara

%

..?ęduh 32944049
*
r

'

Niewłaściwe skre ić.
Nie dotyczy dzialalności
wytwórczej w

rolnictwa w zakreSte produkcji
rośilrtnej zwrerzęcer', w formie
Nie dotyczy rad nadzorczych
spóldzteim mieszkaniowych

zakresie gospodarstwa rodzinnego

i

