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ZBNIE MAJATKOWE
, skarbnika gminy,

Sniadowo, dnia 24.04.2017
(miejscowoS6)

Uwaga:
1. Osoba skladaj4ca oSwiadczenie obowi4zanajest do zgodnego z prawd4, starannego i
zupelnego rvypelnienia kaidej z rubryk
2. Jeircli poszczeg6lne rubryki nie znajdujA w konkretnym prrypadku zastosowania,
nalezy wpisa6 ttnie dotycry".

oSwiadczenie obowi4zana jest okre5lid przynale2noSd
poszczeg6lnych skladnik6w maj4tkowych, dochod6w i zobowiqzafi do maj4tku
odrgbnego i maj4tku objgtego malierflsk4 wsp6lno5ci4 maj4tkow4.
4. Oswiadczenie maj4tkowe dotycry maj4tku w kraju i za granic4.
5. Oswiadczenie maj4tkowe obejmuje r6wnie2 wierirytelnoSci pienigine.
6. W czgsci A oSwiadczenia zawarte s4 informacje jawne, w czg5ci B zaS informacje
niejawne dotycz4ce adresu zamieszkania skladajqcego o5wiadczenie oraiz miejsca
poloienia nieruchomoSci.
cz4sc A
Ja, nizq podpisany(a), Ewa Szelqg z d. Szablowska

3. Osoba skladajqca

(imiona i nazwisk oraznazwisko rodowe)

r w *,omLy..
Sniadowo - Skarbnik Gminy

urodzony(a) 05.10.1975

IJrz4dGminy

...................,

(miejsce zatrudnieni4 stanowisko lub funkcja)

po zapomaniu sig z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ograniczeniu prowadzenia dziaLalnoSci
gospodarczej przezosoby petni4ce funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz. 679, z 1998 r. Nr I13, poz. 715 i Nr
162,poz. 1126, z 1999 r. Nr 49,poz. 483,22000 r. Nr 26,po2.306 orazz2002 r. Nr lI3,poz.984 i Nr 2l4,poz.
l306) oraz ustawy zdnia 8 marca 1990 r. o samorz4dzie gminnym (Dz. U.22001r. Nr 142, poz.l59l orazz2002
r. Nr 23,po2.220, Nr 62,po2.558, Nr ll3,poz.984, Nrl53,poz.l27l iNr 214, poz.1806), zgodnie zart.24h
tej ustawy oSwiadczam, ze posiadam wchodz4ce w sklad malzeriskiej wsp6lnoSci maj4tkowej
lub stanowi4ce m6j maj4tek odrgbny:

I.
Zasoby pienigZne:

- Srodki pienigzne zgromadzone w walucie polskiej: 40.000 zl

- $rodki pienigZne zgromadzone w walucie obcej: nie dotycry
- papiery wartoSciowe: nie

dotycry .......

na kwotg: ..........

II.
l. Dom o powierzchni: uzytkowq

- 224 n2, o wartoSci:

malzefiska wsp6lnota maj4tkowa

6b{

350.000

zl, tytul prawny:

- Akt not. Nr 401312007 na dzialkg

2. Mieszkanie o powienchni: nie doty czy . . ... m2, o warto$ci: ...

tytul

prawny:

.............

3. Gospodarstwo rolne: rcdzaj gospodarstwa: produkcja ro5linna, powierzchnia: 4179 ha o
wartoSci: 100.000 zN, rodzaj zabudowy: stodola drewniana, dom murowany, 2 garaLe,
chlewnia, tytul prawny: wsp6lwlasno5d zbratem w czgSciYz, mai4tek odrgbny (Akt Not.
7008/2010)

Ztego tytutu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym przychod i doch6d w wysokoSci: przych6d
- 3.000 zl, doch6d - 1.000 z\ .........
4. Inne nieruchomoSci:

powierzchnia: dzialka pod domem o pow. 3214 m2 ........
o wartoSci: 5.000 2N..........

tytul prawny: malZerfiska wsp6lnota maj4tkowa .......

III.
Posiadam udzialy

w sp6lkach handlowych -

nale?y podai liczbg

i

emitenta udziat6w: nie

dotycry

udziaNy

te stanowi4 pakiet wigkszy niz l0% udzial6w w

sp6lce:

nie

dotyczy

Ztego tytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym dochod w wysokoSci: . nie dotycry

IV.
Posiadam akcj e w sp6lkach handlolvych

- nale?y podai liczbg i emitenta

akcj

i: nie dotycry

akcje te stanowiq pakiet wigkszy ni? l0% akcji w sp6lce: nie

Z tego tytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym

doch6d

w

wysokoSci:

dotyczy

nie dotycry

v.
Nabylem(a*) (nabyl m6j malzonek, z vryl4czeniem mienia przynalehnego do jego maj4tku
odrgbnego) od Skarbu Paristwa, innej paristwowej osoby prawnej, jednostek samorz4dl
terytorialnego, ich zwiryk6w lub od komunalnej osoby prawnej nastgpuj4ce mienie, kt6re
podlegalo zbyciu w drodz e przetargu - nale 2y poda6 opis mienia i datg nabycia, od kogo: nie
dotycry
CI

/

cnh)

VI.
1. prowadzg dzialalnogi

gospodarczt (naIe?y podai formg prawn4 i przedmiot dziaNalnoSci):

nie dotycry .......
- osobiScie ..........
- wsp6lnie z innymi osobami ......

Z

tego tytulu osi4gn4lem(glam)

w roku ubieglym przych6d i

doch6d

w wysokoSci:

2. Zarz4dzarrL dzia\alnoSci4 gospodarczqhftjestem przedstawicielem pelnomocnikiem takiej
dzialalno5ci (na1e1y poda6 formg prawn4 i przedmiot dzialalnoSci): nie dotyczy
- osobiScie ..........
- wsp6lnie z innymi osobami ...........

Z tego tytulu

osi4gn4lem(glam)

w roku ubieglym doch6d w

wysoko5ci:

VII.
l. W sp6lkach handlowych (nazwa, siedziba sp6lki): nie dotyczy .......
jestem czlonkiem zaruqdu (od kiedy): nie dotyczy .......
- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy .......

-

jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy........
Ztegotytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym dochod w wysokoSci: nie dotycry .......
-

2. W spoldzielniach: nie dotyczy ....
- jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy): nie dotyczy .......
-

jestem czlonkiem rady nadzorczej3 (od kiedy): nie dotycry .......

-

jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy .......

Z

tego tytulu osi4gn4lem(glam)

3. W

w roku ubieglym doch6d w

fundacjach prowadz4cych dzialalno{;6 gospodarcz4:

wysoko5ci: nie dotycry

nie

dotycry

jestem czlonkiemzarz1du (od kiedy): nie dotycry .......
- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy .......

-

jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy .......
Ztego tytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym dochod w wysokoSci: nie dotycry .......,....
-

VIII.

tq{

Inne dochody osi4gane z tyti\u zatrudnienia lub innej dzialalnoSci zarobkowej Iub zajg6, z
podaniem kwot uzyskiwanych z kukdego t5rtulu: z tytulu zatrudnienia w Urzgdzie Gminy
Sniadowo - doch6d 85.683186 zl

rx.
Skladniki mienia ruchomego o wartoSci powyZej 10.000 zLotych (w przypadku pojazd6w
me chani czny ch naIe?y podai markg, model i rok produkcji): samoch6d Renault Megane
Scenic rok prod.2014

x.
Zobowt1zania pienigZne o warto5ci powy2ej 10.000 zlotych, w tym zaci1gnigte kredyty
po?yczki orcz wanrnki , L& jakich zostaNy udzielone (wobec kogo, w zwiryku z jakim
nie dotycry .......
zdarueniem, w jakiej wysokoSci):

i

.......

cz4sc

B

Powyzsze oSwiadczenie skladam Swiadomy(a), i2na podstawie art.233 $ 1 Kodeksu karnego
zapodartie nieprawdy lub zatalenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnoSci.

F,coe
Sniadow o, 24.04.2017

rok
(podpis)

(miejscowoS6, data)

I NiewlaSciwe slaeSlid.
2 Nie dotyczy dzialalnoSci wytw6rczej

w rolnictwie w zalaesie produkcji roSlinnej i zwierzgcej, w formie i

zalaesie gospodarstwa rodzinnego.
3

5oW

Nie dotyczy rad nadzorczych sp6ldzielni mieszkaniowych.

