OSWIADCZENIE MAJ/\TKOWE
wojta, zast^pcy wojta, sekretarza gminy, skarbnika-gmmy, kierownika jednostki organizacyjnej
gminy, osoby zarzqdzajcjcej i cztonka organu zarzqdzajcjcego gminnq-osebq prawnq oraz osoby

wydajqcej decyzje administracyjne w imieniu wojta4
Choszczno, dnia 14 marca 2019 r.
(miejscowosc)

Uwaga:
1. Osoba sktadajqca oswiadczenie obowicjzana jest do zgodnego z prawdcj, starannego i
zupetnego wypetnienia kazdej z rubryk.
2. Jezeli poszczegolne rubryki nic znajdujq w konkretnymprzypadku zastosowania, nalezy wpisac
"nie dotvczy".

3. Osoba sktadajqca oswiadczenie obowiqzana jest okreslicprzynaleznosc poszczegolnych
sktadnikow majqtkowych,dochod6w i zobowiqzari do majqtku odr?bnego i majqtkuobj?tego
matzeriskq wspolnosciq majqtkowcj.

4. Oswiadczenie majqtkowe dotyczy majqtku w kraju i za granicq.
5. Oswiadczenie majqtkowe obejmuje rowniez wierzytelnoscipieni^zne.
6. W cz?sci A oswiadczenia zawarte sq informacje jawne, wcz?sci B zas informacje niejawne
dotyczqce adresuzamieszkania sktadajqcego oswiadczenie oraz miejscapotozenia nieruchomosci.

CZ^SC A
Ja, nizej podpisany(a), Edyta Marciniak-Rokita
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) 24 maja 1971 r.w Choszcznie
zatrudniona w Osrodku Sportowo - Wypoczynkowym w Choszcznie,
przy ul. Sportowej 1 , na stanowisku Dyrektora,

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu si$ z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ograniczeniu prowadzenia dziatalnosci
gospodarczej przezosoby petniqce funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz. 679, z1998 r. Nr 113, poz. 715 I
Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr49,poz. 483, z 2000 r. Nr26, poz. 306 oraz z 2002 r. Nr 113, poz.984 I Nr
214, poz. 1806) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. osamorzqdzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 oraz z2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr153, poz. 1271 i Nr 214,
poz. 1806), zgodnie z art. 24h tejustawy oswiadczam, ze posiadam wchodzqce w sktad

matzenskiejwspolnosci majqtkowej lub stanowiqce moi majatek odrebny:
I.

Zasoby pieni^zne:
- srodki pieni^zne zgromadzone w walucie polskiej: 20 500,00 stownie: dwadziescia tysi?cy pi?cset
ztotych
- srodki pieni^zne zgromadzone w walucie obcej: 0,00.

- papiery wartosciowe: nic dotyczy.

na kwot?: 0,00.

II.

1. Dom o powierzchni: 150 m2, o wartosci: 365.000,00

tytut prawny: wtasnosc
2. Mieszkanie o powierzchni: ............. m , o wartosci:niedotyczy

tytul prawny: nie dotyczy
3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: nie dotyczy powierzchnia: nie dotyczy
o wartosci: nie dotyczy

rodzaj zabudowy: nie dotyczy
tytut prawny: nie dotyczy
Z tego tytu+u osiqgnqtem(?tam) w roku ubiegtym przychod idochod w wysokosci:
nie dotyczy
4. Inne nieruchomosci:
powierzchnia: nie dotyczy.

o wartosci:nie dotyczy
tytut prawny: nie dotyczy.
III.

Posiadam udziaty w spo+kach handlowych - nalezy podac liczb^ iemitenta udzialow:
nie dotyczy.

udzia+y te stanowiq pakiet wi?kszy niz 10% udziatow w sp6tce:nie dotyczy.
Z tego tytutu osiqgnqtem(^am) w roku ubiegtym dochod wwysokosci: niedotyczy.
IV.

Posiadam akcje w spotkach handlowych - nalezy podac liczb? iemitenta akcji:nie dotyczy.
akcje te stanowiq pakiet wi^kszy niz 10% akcji w sp6tce:nie dotyczy.

Z tego tytufu osiqgnqtem(?tam) w roku ubiegtym dochod wwysokosci: nie dotyczy.

V.

Nabytem(am) (nabyt moj ma+zonek, z wylqczeniem mieniaprzynaleznego dojego majqtku odr$bnego) od
Skarbu Panstwajnnej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorzqduterytorialnego, ich zwiqzkow lub
od komunalnej osoby prawnejnast^pjjjqce mienie, ktore podlegato zbyciu w drodze przetargu nalezy podac apis mienia i dat? nabycia, od kogo:nie dotyczy

VI.

1. Prowadz? dziatalnosc gospodarczq (nalezy podac form?prawnq i przedmiot dziatelnosci):
nic dotyczy.
- osobiscie nie dotyczy.

- wspolnie z innymi osobami nie dotyczy.

Z tego tytutu osiqgnqtem(^am) w roku ubiegtym przychod i dochod w wysokosci: nie dotyczy.

2. Zarzqdzam dziatalnosciq gospodarczq lub jestem przedstawicielem petnomocnikiem takiej
dziatalnosci (natezy podac form? prawnq i przedmiot dziatalnosci): niedotyczy.

- osobiscie nie dotyczy.
- wspolnie z innymi osobami nie dotyczy.

Z tego tytutu osiqgnqtem(?tam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci: nie dotyczy.

VII.

1. W sp6ti<ach handlowych (nazwa, siedziba spotki): niedotyczy.

-jestem cztonkiem zarzqdu (od kiedy): nie dotyczy.
-jestem cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy): nic dotyczy...

-jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy.
Ztegotytutu osjqgnqtem(?<am) w roku ubiegtym dochod wwysokosci: nic dotyczy.........................

2. W sp6^dzielniach:nie dotyczy..

-jestem cztonkiem zarzqdu (od kiedy): nie dotyczy.
-jestem cztonkiem rady nadzorczej3 (od kiedy): nie dotyczy.
-jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy.
Z tego tytutu osiqgnqtem(^tam) w roku ubiegtym dochod wwysokosci: nie dotyczy.

3. W fundacjach prowadzqcych dziatalnosc gospodarczq: nie dotyczy.

-jestem cztonkiem zarzqdu (od kiedy): nie dotyczy.
-jestem cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy): niedotyczy.
-jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy.
Z tego tytutu osiqgnqtem(?tam) w roku ubiegtym dochod wwysokosci: nie dotyczy.

VIII.

Inne dochody osiqgane z tytutu zatrudnienia lub innejdzialalnosci zarobkowej lub zaj^c, z podaniem kwot
uzyskiwanychz kazdego tytutu:
-z tytuhi zatrudnienia w Osrodku Sportowo - Wypoczynkowym

w Choszcznie 82 037,40 zt. stownie: osiemdziesiqt dwa tysic(ce trzydziesci siedem zt i 40/100.

IX.

Sktadniki mienia ruchomego o wartosci powyzej 10.000 ztotych (wprzypadku pojazdow mechanicznych
nalezy podac mark?, model irok produkcji): nie dotyczy.

X.

Zobowiqzania pieni?zne o wartosci powyzej 10.000 ztotych, w tymzaciqgni^te kredyty i pozyczki oraz
warunki, najakich zostalyudzielone (wobec kogo, wzwiqzku zjakim zdarzeniem, wjakiejwysokosci):
Kredyt hipoteczny DOM zaciqgni?ty 03.11.2010 r. w Banku PeKaO S.A. na zakup domu w
wysokosci 255.000,00 zt. termin sptaty 28.11.2035 r.Kwota pozostata do sptety: 201 020,00 zt.

Powyzsze oswiadczenie sktadam swiadomy(a), iz na podstawie art.233 § 1 Kodeksu karnego za podanie
'plnosci.
nieprawdy lub zatajenieprawdy grozi kara p^zbawienia wplnosci.

Choszczno, dnia 14 marca 2019 r..

--1

(miejscowosc, data) ' (podpis)

Niewtasciwe skreslic.

Nie dotyczy dziatalnosci wytworczej w rolnictwie w zakresie produkcji roslinnej i zwierz^cej, w formie j
zakresie gospodarstwa rodzinnego.

Nie dotyczy rad nadzorczych spotdzielni mieszkaniowych.

