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Wéjta, zastepcy wéjta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy,
osoby zarzadzajqcej i czionka organu zarzqdzajacego gmina osoba prawna ‘

oraz osoby wydajqcej decyzje administracyjne w imieniu wrfijtaj

........Lichnowy......., dnia ...30.D4.2021 r....
{miejscownéé}

Uwaga:

]. Osoba skiadajqca oéwiadczenie obowiqzana jest do zgodnego z prawdq, starannego
izupeinego wypeinienia kaidej z rubryki.

2. Jeieli poszczegélne rubryki nie znajduja sie w konkretnym przypadku zastosowania,
naleiv wpisaé ,,nie dotyczy”

3. Osoba skiadajaca os’wiadczenie obowiqzana jest okres’lié przynaleinos’é
poszczegélnych skiadnikéw majatkowych , dochodéw i zobowiqzar’: do matku
odrebnego i matku objetego maiiefiska wspélnotq majatkowq.
Os'wiadczenie matkowe dotyczy matku w kraju i z granica.
Oéwiadczenie matkowe obejmuje réwniei wierzytelnosici pienieine.
w czeéci A oéwiadczenia zawarte sq informacje jawne, w czes'ci B zaé informacje
niejawne dotyczqce adresu zamieszkania skiadajacego oéwiadczenie oraz miejsce
poioienia nieruchomos’ci.
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czgSé A

la, niiej p0dpisany(a)ANNA HENRYKA STASZYNSKA ( POZNANSKA...)
[imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe]

Urodznny (a) 3 MAJA 1975 ruku w GDANSKU
ZATRUDNIONA W: ll LICEUM OGOLNOKSZTALCACYM W MALBORKU - NAUCZYCIEL

{miejsce zatrudniEnia, stanowisko lub fun kcja}

Po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 ograniczeniu prowadzenia
dziaialnos'ci gospodarczej przez osoby peiniqce funkcje publiczne (Dz. U. nr 106, p02. 679, z 1998 r. Nr
113, p02. 715 i Nr 162, p02. 1126, 2 1999 r. Nr 49, pm. 483, z 2000 r. o samorzqdzie gminnym (Dz.U z
2001 r. Nr 142. P02 1591 oraz z 2002 r. Nr 23 , [302. 220, Nr 62 p02. 558, Nr 113, p02. 984, Nr 153, p02.
1271 i Nr 214, pa: 1806), zgodnie 2 art. 24H tej ustawy os’wiadczam, ie posiadam wchodzqce w skiad
maiiefiskiej wspélnos’ci matkowej lub stanowiqce méj matek odrebny:

I.
Zasobv pienieine:

- érodki pienieine zgromadzone w walucie polskiej: 24.768.20 2i.
- Srodki pienieine zgromadzone w walucie obcej: NIE DOTYCZY

Papiery wartoéciowe: NIE DOTYCZY
na kwote: NIE DOTYCZY

1. Dom o powierzchni 100 m2., 0 wartos’ci .ok. 50 tys. 2i Tytui prawny: . WSPOLWLASNOSC
Mieszkanie o powierzchni: NIE DOTYCZY m2, 0 wartos'ci: NIE DOTYCZY, tytu’r prawny: NIE DOTYCZY

3. Gospodarstwo rolne:
Rodzaj gospodarstwa: INDYWIDUALNE, powierzchnia:. 5 ha.
0 wartoéci: Gk. 250 tys. zi
Rodzaj zabudowy: DOM DREWNIANY, OBORA, STODOtA (DO KAPIT. REMONTU/rozbidrki ).....
Tytui prawny: WSPOLWALSNOSC

I”



Z tego tytq 05iqgnqiem(giam) w roku ubiegiym przychéd i dochc’wd w wvsokos’ci:
12,500,00 2+ brutto. PRZYCHOD
0500,00 Zt brutto DOCHOD
Inne nieruchomos’ci
Powierzchnia: NIE DOTYCZY.
O wartoéci:. NIE DOTYCZY
Tytu’f prawny: NIE DOTYCZY

Posiadam udzia‘lv w spéfkach handiowych — naleiy pndaé liczbe i emitenta udziafdw: -N|E DOTYCZY
Udzia’ry te stanowiq pakiet wiekszy nii 10 % udziaiéw w spéIce: NIE DOTYCZY
Z tego tytuiu osiqgaemfi—fiam) w roku ubieg’wm dochéd w wysokoéci: NIE DOTYCZY

IV.
Posiadam akcje w spéfkach handlowych — naleiy podafi [iczbe i emitenta akcji:NlE DOTYCZY.
Akcje te stanowiq pakiet wiekszy nii 10 % akcji w spéfce: NIE DOTYCZY
Z tego tytq 051agnq+em(efam)w roku ubiegfym dochéd w wysokoéci: NIE DOTYCZY.

V.
Nabyiem(am) (nabyf m0] mafionek, 2 wy’tqczeniem mienia przynaleinego d0 jego majatku 0drebneg0) 0d
Skarbu Pafistwa, innej pafistwowej osobv prawnej, jednostek samorzqdu terytorialnego. ich zwiazkéw lub 0d
komunalnej 050m; prawnej nastepujace mienie, ktére podlegam zbyciu w drodze przetargu — naleiy podac’: opis
mienia i data nabycia, 0d kogo: NIE DOTYCZY

Prowadze dziaialnnéé gospodarcza ii (naieiy podar’; 1‘0e prawna i przedmint dziafalnns’ci):NlE
DOTYCZY
- osobiécie NIE DOTYCZY
- wspdlnie z innymi Usobami: NIE DOTYCZY

Z tego tytu’ru osiqgaem(e’tam) w roku ubiegiym przychéd i dochéd w wysokoéci: NIE DOTYCZY
Zarzadzam dziaIalnoécia gospodarcza lub jest przedstawicielem, pe’momocnikiem takiej dziafalnos'ci
(naleiy podaé 1‘0e prawnq i przedmiot dziafalnos’ci: NIE DOTYCZY
— osobis’cie NIE DOTYCZY
— wspélnie z innymi 050bami:. NIE DOTYCZY
ubieg’rym przychéd i dochéd w wysokos’ci: NIE DOTYCZY

W spéikach handlowych (nazwa, siedziba 5p0Iki): NIE DOTYCZY
*jestem czionkiem zarzadu (Dd kiedy); NIE DOTYCZY
-jestem cz’ronkiem rady nadznrczej (0d kiedy): NIE DOTYCZY.
- jestem cz’ronkiem komisji rewizyjnej (0d kiedy): NIE DOTYCZY

Z tego tytu’ru 05iqgnafem(efam) w roku ubieg’rym przychéd i dochéd w wysokns’ci: NIE DOTYCZY

W spéIdzielniach:
NIE DOTYCZY
-jestem czionkiem zarzqdu (0d kiedy): NIE DOTYCZY

— jestem czfonkiem rady nadzorczejiii (od kiedy): NIE DOTYCZY
—jestem cz’ronkiem k0misji rewizyjnej (od kiedy): NIE DOTYCZY

Z tego tytu’ru 05iqgnqiem(efam) w r0ku ubiegiym przychéd i dochéd w wysokoéci: NIE DOTYCZY
W fundacjach prowadzacych dziafalnoéé gospndarczql DOTYCZY
-jestem cz’ronkiem zarzqdu (0d kiedy): NIE DOTYCZY
-jestem czinnkiem rady nadzorczej (0d kiedv): NIE DOTYCZY
-jestem czfonkiem komisji rewizyjnej (0d kiedy): NIE DOTYCZY

Z tegn tytufu osiqgnaIem{eIam) w rnku ubiegiym przychéd i dnchéd w wysokoéci NIE DOTYCZY.

VI.
1.

2.

VII.
1.

2.

3.

VIII.
tnne dochody osiqgane z tytq zatrudnienia [uh innej dziaIalnos’ci zarobkowej lub zajeé, z podaniem kw0t
uzyskanych z kaidego tytufu:
- zatrudnienia 2“ L0 w Malborkufi 75.210.09 zI , GOKiS Lichnowy — 42.53280 2+.
- umowy zlecenia — OKE Gdafisk 2.501.33 2+. 0raz ZUS 1028,04 2L



IX.

Sk’fadniki mienia ruchomego 0 wartoéci powyiej 10 000 zfotych (w przypadku pajazdéw mechanicznych naleiy
podaé marke, model i rok produkcji): NEE DOTYCZY

X.
aowiazania pienieine 0 wartoéci powyiej 10 000 zfotych, w tym zaciagniete kredvty i poiyczki 0raz warunki,
na jakich zosta’ry udzielone (wobec k030, w zwiazku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokoéci):
NI‘E DOTYCZY

(225516 B
Adres zamieszkania 050m skiadajacej os’wiadczenie: STARYNIA 13 ,82-224 LICHNOWY
Miejsce poioienia nieruchomos’ci wymienionych w punkcie H czes’ci A (adres):

l. STARYNIA 13, 82-224 Lichnowy
2. ME DOTYCZY
3. STARYNIA 13, 82-224 Li(:hn{:n.“u"t,;r
4 NIE DOTYCZY

Powyisze ns’wiadczenie skfadam éwiadnmfia), ii na podstawie art. 233 § 1 Kndeksu karnego za padanie
nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnoéci.

. ‘5.

LICHNOWY, 30.04.2021 r. ms‘LYbsmmmk
[miej500w05’0, data} (podpis)

i Niewfaéciwe skreélié
” Nie dotyczy dzia’talnos’é wytwérczej w rolnictwie w zakresie produkcji roélinnej i zwierzecej, w formie i zakresie
gospodarstwa rodzinnego.
m Nie dotyczy rad nadzorczych spéfdzielni mieszkaniawych.


