
OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

: ej-SmH1Ry;-0sob arządzające ORka-oFZganu-zarządzającese smiprawną -eraz-osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta!

Golub-Dobrzyń, dnia 30.04.2021 r.

Uwaga:

1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannegoi zupełnego wypełnienia każdej z rubryk.
2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należywpisać "nie dotyczy".

3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnychskładników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątkuobjętego małżeńską wspólnością majątkową.
4. Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w krajui za granicą.
5. Oświadczenieo stanie majątkowym obejmuje również wierzytelności pieniężne.
6. W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne

dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenianieruchomości.

CZĘŚĆ A

Ja, niżej podpisany (a), Natalia Anna Fabiszak zd. Kamińska
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)Urodzony (a) 18.06.1988 w Golubiu-Dobrzyniu

Urząd Miasta Golub-Dobrzyń — podinspektor; stanowisko ds. wymiaru podatków lokalnych
( miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja )

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ograniczeniu prowadzeniadziałalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2017r. poz. 1393) oraz
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz .U. z 2017r. poz. 1875), zgodnie z art.
24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności majątkowejlub stanowiące mój majątek odrębny:

I.

Zasoby pieniężne:
- środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: nie dotyczy
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1. Dom o powierzchninie dotyczy TP, Q'AMarfO ŚCI: asem ssznszesze tytuł prawny: ...........seseseeseseososeeeee

2. Mieszkanie o powierzchni: 51,30 m?, o wartości: 200.000 złtytuł prawny: małżeńska wspólność

majątkowa

3. Gospodarstwo rolne:nie dotyczy
rodzaj gospodarstwa: ..........s--neeveseroseneneneerononoeeenonenenenearawenee , powierzchnia: ...........servnseceeeeennenne
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tytuł prawny: ......eeesennoeenneecnnoooanoaeznneeeneweeow ee rea ereaewen an pee naro nest e nara reno re nara an ra rena re rne Te rura ozna wane rarewron
Z tego tytułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym przychód 1 dochód w wysokości: ............sevvere-ee

4. Inne nieruchomości: działka budowlana
powierzchnia: ......870 Mm? .......eeceeeooeooneonnnnneennnnnnono tet eeee nocna anna aa aatenaeneennataeweneeereeeweenaaaoesnonoeaeaaaeaaaaeaaae
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IV.
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akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spółce: ................sesvecenereeosonsanonanoaweranonponereresenewewene

Z tego tytułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ..............evesonceneeeerenrueereneneenee



V.

Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku
odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu
terytorialnego, ich związków, komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnego następujące
mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu — należy podać opis mienia i datę nabycia, od
kogo: nie dotyczyoSOD
1. Prowadzę działalność gospodarczą (należy podać formę prawną i przedmiotdziałalności):Mi! Oy CZY pryercorzze ze PRAW GESEES EAnw renata TEESEE SEE SRAAaaaenPOAEOeo]PR- wspólnie z innymi osobami ................sesesoceeeneooreeooeeeheee eee e eee e eee ehe eeeezeeTD |TTE2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiejdziałalności (należy podać formę prawnąi przedmiot działalności): nie dotyczyoop- wspólnie z innymi osobami .................eecccceeeeonnneeoce

s wece eee e e eee ea a ee eeeeeenZTSVII.ZERERR- Jestem członkiem zarządu( od kiedy): ...................eeereeereeree iero ehe eee eeeennjestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):mmYYYY"
-_ jestem członkiem komisji rewizyjnej (odkiedy):maeooYN"Z tego tytułu osiągnąłem (ęłam)wroku ubiegłym dochódw.wysokości:
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- jestem członkiem rady nadzorczej” (od kiedy): ..............seoneeeerereoneanonzareneenenenonseneeeanenaananeneeneneene
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- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ................eervorereseeweawoneneeseneneesoneerenanaenananeeneene

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: .................sverereseresreneeve

ee eS e ae a kpa Na epa EEG. CEEP pa ae Heda a eSPre Sa ECO e wee a EE O o err a Era ra area eee a Ear e nr err rr ee aren ranenanaRz- jestem członkiem zarządu (od kiedy): ............vee-eeeneeenneernnnecenneeeneecenneeannewenerenneeennneznnneenneen nen

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): ..............evavonvenneneneewonnenwoneaeeerawrowenreewwanen een eew nen

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): .........seneeneenoneaonenseneosononwaossewenoweowaeneanennaneneee

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ...............ees-eeeseenvereseeneeneee

VIII.

Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć,

z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu: 42.567,83 zł zatrudnienie na umowę o pracę W

Urzędzie Miasta Golubia-Dobrzynia — małżeńska wspólność majątkowa
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IX.

Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 złotych (w przypadku pojazdów

mechanicznych należy podać markę, modeli rok produkcji ): KIA CARENS 2008 rok — małżeńska

wspólność majątkowa
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Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki

oraz warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej

wysokości): 35 529,59 zł — kredyt hipoteczny; Bank Millenium; małżeńska wspólność majątkowa
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CZĘŚĆ B

Powyższe oświadczenie składam świadomy (a), iż na podstawie art.233 $ 1 Kodeksu karnego
za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.

Golub-Dobrzyń, 2021.04.30 TabBalu Nakżalia
( miejscowość, data )

! Niewłaściwe skreślić.
Nie dotyczy działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej,
w formie i zakresie gospodarstwa rodzinnego.

? Nie dotyczy rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych.


