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osWlADczEN lE MAJĄTKoWE
wÓjta' zastępcy wÓjta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnei
gminy' osoby zanądzĄącej i członka organu załządzaiącego gminną oso,bą prawną
oraz osoby wydaiącei decyzje administracyine w imieniu wÓjta'

Tychy, dnia 06 czerwca 2014r,
(miejscowośĆ)

Uwaga:
1. osoba

2.
3.

4.
5.
6.

składająca oświadczenie obowią=ana jest do zgodnego z prawdą starannego
zupełnego wypełnienia każdei z rubryk.
Jeżeli
rubryki nie znaidują w konkretnym prrypadku zastosowania, należy
'poszczegÓlne
wpisać ..nie dotvczv''.
o99Ęa 9!ładająca oświadczenie obowiązana jest okreś|ićprryna|eżnośćposzczegÓInych
składnikÓw majątkowych, dochodÓw i zobowiąza do maiątku odrębnego i ma;{tku
objętego małże ską wspÓlnością majątkową.
oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą.
oświadczenie majątkowe obejmuje rÓwnież wierrytelności pieniężne.
W częściA oświadczenia zawarte są informaeie jawne, w częściB zaśinformacie nieiawne
doĘczące adresu zamieszkania składającego oświadczenieo?aiz miejsca położenia
i

nieruchomości.

GzĘŚc A

Ja, niŹej podpisany(a), Anna Maria śmieszek - Szkutek z domu Śmieszek'
(imiona i naałisko oraz naałvisko rodowe)

urodzona 04 czerwca 1987r. wTychach
p.o. Dyrektora

- Miejskiego Centrum Kultury

(miejsce zatrudn

ien ia,

stanowisko lub

fu

w Tychach

nkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r' o ograniczeniu prowadzenia
działa|nościgospodarczeiprzez osoby pełniącefunkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz' 679, z 1998 r.
Nr 113, poz.715 i Nr 162, wz. 1126, z 1999 r. Nr 49, poz. 483, z zo00 r. Nr 26, poz. 306 oraz
z2002 r. Nr 113, poz' 984 i Nr 214, poz,1806) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samoządzie

gminnym(Dz.U.z2001r.Nr142,poz. 1591 orazz2002r. Nr23,po2.220, Nr62,po2.558,Nr113,
poz' 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806), zgodnie z art' 24h tej ustawy oŚwiadczam, że
posiadam wchodzące w skład małże skiej wspÓ|noŚci majątkowej |ub stanowiące mÓj majątek
odrębny:
t.

Zasoby pieniężne:

.
.
.

środki pieniężne gromadzone w walucie po|skiej: ok. 9'000'- złotych - ma.|żeriska wspÓ|noŚÓ
majątkowa

Środki pieniężne gromadzoile w wa|ucie obcej: nie dotyczy
papiery wartościowe:nie dotyczy
na kwotę: nie dotyczy

il.

1. Dom o powierzchni: nie dotyczy

2. Mieszkanie o powienchni:
majątek odrębny

m2, o wartoŚci: nie dotyczy t$uł prawny: nie doĘczy
36,5m2' o wartoŚci: ok. 100.000,. złotych tytuł prawny: własność

.

3. Gospodarstwo rolne: nie dotyczy
rodzĄ gospodarstwa: nie doĘczy powiezchnia: nie doĘczy
o wartości: nie dotyczy
rodzaj zabudowy: nie doĘczy
tytuł prawny: nie dotyczy
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4.

lt

Z tego $tułu osiągnęłam w roku ubiegłym pzychÓd idochód w wysokoŚci: nie dotyczy
|nne nieruchomości:nie doĘczy
powiezchnia: nie dotyczy
o wańości: nie dotyczy
Ętuł prawny: nie dotycry

!.

Posiadam udziały w spÓłkach hand|owych
należy podać liczbę iemitenta udziałÓw: nie dotyczy
udziały te stanowią pakiet większy nif 10o/o udziałów w spÓłce: nie doĘczy
Z tego {tułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokoŚci: nie dotyczy

-

lv.
Posiadam akcje w spÓłkach hand|owych _ na|eży podaÓ |iczbę i emitenta akcji: nie dotyczy
akcje te stanowią pakiet większy nif 10o/o akcji w spÓłce: nie dotyczy
Ztego $tułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokoŚci: nie dotyczy
V.
Nabyłem(am) (nabył mój małżonek,zv,tyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego)

od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samoządu terytorialnego,

ich

zlt,tiąkÓw lub od komuna|nej osoby prawnej następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze
pzetargu _ na|efy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo: nie doĘczy

v!.

1. Prowadzę działa|noŚÓ gospodarczą2 (na|ezy podać formę prawną i przedmiot działalnoŚci): nie
dotyczy

.
.

osobiŚcie nie dotyczy

wspó|nie z innymi osobami nie dotyczy
Z tego Ąftułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym pzychód

i

dochÓd w wysokoŚci: nie dotyczy

2' Zaządzam działalnościągospodarczą |ub jestem pzedstawicie|em, pełnomocnikiem takiej

.

działa|ności(na|efy podaó formę prawną i pzedmiot działalności):nie dotyczy

osobiŚcie nie dotyczy

wspÓlnie z innymiosobami nie doĘczy
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochÓd w wysokoŚci: nie

doĘczy

vil.
1. W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): nie dotyczy

.
.
.

jestem członkiem zarządu (od kiedy): nie dotyczy
jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotycry

jestem członkiem komisjirewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem($am) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy
2' W spółdzie|niach: nie dotyczy

.
.

jestem członkiem zaządu (od kiedy): nie dotyczy
jestem członkiem rady nadzorczej31od kiedy): nie dotycry
jestem członkiem komisjirewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochÓd w wysokoŚci: nie

3. W fundacjach prowadzących

.
.

działa|noŚĆ gospodarczą nie

jestem członkiem zauądu (od kiedy): nie

doĘczy

jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotycry
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.

jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie doĘczy
Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokoŚci: nie dotyczy

vilt.
|nne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia |ub innej działalnoŚci zarobkowej lub zajęć,

kwot uzyskiwanych z każdego tytułu:

Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy:
majątkowa
tx.

Składniki mienia ruchomego

o

ok.

z podaniem

25.250,. złotych małżeńska wspótnośó

wartoŚci powyżej 10 ooo złotych (w pzypadku pojazdów

mechanicznych na|eży podaĆ markę, model i rok produkcji): nie dotycry

x.

Zobowiązania pieniężne o wańości powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i poŻyczki oraz
warunki, na jakich zostały udzie|one (wobec kogo, w związku z jakim zdazeniem, w jakiej wysokości):
nie

doĘczy

\

I
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