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ŚwIADCZENIE MAJĄTKowE

oraz osoby wydającej decyzie administracyjne rv imieniu
wÓjta l1l
TYCI{Y

(miejscowość)

18 kwietnia 2014r.
(dnia)

TIWAGA:

l.

osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawĘ starannego i zupehrego w5pełnienia

2.
3.

osoba składająca oświadczenie obowiqzanajest określićprzynależnośćposzczegÓlnych składnikÓw

4.
5.
6.

kaidejz rubryk.

Jeże|iposzczegÓlne rubryki nie zrajdują w konkretnym prrypadku zastosowarria,na|eĘ wpisać ,,nie dotyczy''.

majątkowych, dochodÓw izobowiqza do majątku odrębnego i majątku objętego małżeóską wspÓ|nością
majątkową.
oświadczeniemajątkowe doĘczy majątku w kraju i za granicą.
oświadczeniemajątkowe obejmuje rÓwnież wierzytelności pieniężne,
W częściA oświadczeniazawarle są informacje jawne, w częściB zaśinformacje niejawne doĘczące adresu
zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca poŁoŻpnianieruchomości.

CzĘsC A
Ja,nizej podpisany(a), Anna Maria Śmieszek- Szkutek z domu Śmieszek
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) 04 czerwca 1987r. w Tychach
p.o.

Dyrektora

-

Miejskie Centrum Kultury w Tychach

(miejsce zatrudnienią stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy

zdnia2l sierpnia

1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności

Nr 106, poz. 679, z 1998 r. Nr 1 13 , poz. 7 15 i
Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 49, poz. 483,22000 r. Nr 26, poz.306 oraz 22002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr
fI 'poz.1806) oraz ustawy zdnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z200I r. Nr 142, poz.
I59I orazz2002 r. Nr 23, poz.2?0,Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984,Nr 153, poz.I27I i Nr 214, poz.
1806)' zgodnie zart.24h Ę ustawy oświadczam, żrc posiadam wchodzące w skład małżeriskiejwspÓlności
gospodarczej przez osoby pekriące funkcje publiczne (Dz. U.

majątkowej lub stanowiące mÓj majątek odrębny:

I. Zasoby pieniężne:
Środki pienięzrre zgromadzone w walucie polskiej:
majątkowa

ok 8.500 ,- złmałieftskawspÓlnota

Środki pienięŻne Zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy
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papiery wartościowe: nie dotycry

na kwotę:

il.
1.

2.

3.

4.

Dom o powierzchni: nie dotyczy m2, o wartości: nie dotyczy tytuł prawny: nie doĘcry
Majątek odrębny: Mieszkanie o powierzchni ok 36,5 m2' o wartości: ok. 100.000,. zł $lsł
prawrry: własność
Gospodarstwo rolne: rodzaj gospodarstwa: nie doĘcry,powierzchnia: nie dotywy
o wartości: nie dotycry rodzaj zabudowy: nie dotycry
tytuł prawny: nie dotyczy
Z tego tyt'tłu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym przychÓd i dochÓd w wysokości: . ..
Inne nieruchomości: powierzchnia: nie dotyczy
o wartości: nie dotycry
tytuł prawny: nie doĘczy

ilI.

Posiadam udztaĘ w spÓłkach handlowych - należy podaÓ |iczbę i emitenta udziałÓw:
nie dotvczv

adziały te stanowią pakiet większy rui 10% udziałÓw w spÓłce:

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym dochÓd w wysokości: ' ..
nie dotycry

rv.
Posiadam akcje w spÓłkach handlowych - na|eiy podać liczbę i emitenta akcji:
nie dotyczy

akcje te stanowią pakiet większy rui I0% akcji w spÓłce: nie dotyczy

Ztego tyh]łu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegtym dochÓd w wysokości: nie doĘcry

v.

Nabyłem(am) (nabył mÓj małŻonek, z wyłączeniem mienia prrynależmego do jego majątku
odrębnego) od Skarbu Paristwa' innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorządu
terytorialnego' ich zwtązkÓw lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, ktÓre
podlegało zbyciu w drodze przetarga - na|eŻy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo:
nie doĘczy
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W.
1.

Prowadzę działalnośó gospodarcząp] @a|eĘ podaó fo.mę prawną i przedmiot działalności):.........
nie dotvczv

osobiścienie dotyczy
wspólnie z innymi osobami nie doĘcry
Ztego tytułu osiągnqłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: ....
nie doĘcry
2. Zarz$zam działalnościągospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej
działalności(na|eĘ podaó formę prawną i przedmiot działalności):
osobiścienie dotvczv
wspÓlnie z inrtymi osobami nie dotyczy

Ztego tytufu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym dochÓd w wysokości: nie dotyczy

VII.
1.

w

SpÓłkach handlowych (nazwa, siedzibaspÓłki): nie dofycry

aaaaaa

jestem człotkiem Zarz4du (od kiedy): nie dotyczy
jestem człorkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotycry
jestem człotkięm komisji rewizyjnęj (od kiedy) nie dotycry

Ztego tytułu osiągn4łem(ęłam) w roku ubiegłym dochÓd w wysokości: nie dotyczy

"":"

2. W spÓłdzielniach: nie

doĘcry

jestem członkiem Zarzqdu (od kiedy): nie dotycry

jestem człotkiem rady nadzarczęjt:J (od kiedy): nie dotyczy

jestem członkięm komisji rewiZyjnej (od kiedy): nie dotycry

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłarn)w roku ubiegłym dochÓd w wysokości: nie dotycry
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3. W fundacjach prowadzącychdziała|ność,gospodarczą: nie

doĘczy

jestem członkiem zarządu(od kiedy): nie dotycry
jestem cztonkiem rady nadzorcze4 (od kiedy): nie

doĘcry

jestem człorkiem komisji ręwi zyjnej (od kiedy): nie doĘczy

Ztego tyh]fu osiągnqłem(ęłam) w roku ubiegłym dochÓd w wysokości: nie dotyczy

VIn.

Inne dochody osiągane ztyiłtuzatrudnienia lub innej działalnościzarobkowej blb zajęć,

Z podaniem kwot uzyskiwanych zkazdęgo tytułu:

Wynagrodzenia rvynikające ze stosunku pracy: ok. 12.100,- zł._małzenska wspÓlnota
majątkowa

IX.

Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 zŁoĘch(w przypadku pojazdÓw
mechanicznychna|eĘ podać markę, model i rok produkcji):
nie dotvczv

X. Zobowiqzantapieniężne

o wartości powyżej 10 000 złotych,w tym zaciągrnętekredyty

poĘczki oriv warunki, najakich zostaĘ udzielone
jakiej wysokości):

(wobec kogo,

i

w zv 4zkuz jakimzdarzeniemo w

......nie doĘcty.
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