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Sniadowo, dnia 14.03,2017 r.
(miejscowoSi)

Uwaga:
1. Osoba skladaj4ca oSwiadczenie obowi4zanajest do zgodnego z prawd4, starannego
zupelnego wypelnienia ka2dej z rubryk.

i

2. JeLeli poszczegdlne rubryki nie znajduja w konkretnym prrypadku zastosowania,
naleLy wpisad "nie dotycry't.

o5wiadczenie obowi4zana jest okreSlid prrynale2no5d
poszczeg6lnych skladnik6w maj4tkowych, dochod6w i zobowipzafi do maj4tku
odrgbnego i maj4tku objgtego malzerisk4 wsp6lnoSci4 maj4tkow4.
4. O5wiadczenie majqtkowe dotycry maj4tku w kraju i za granic4.
5. OSwiadczenie maj4tkowe obejmuje r6wnie2 wierzytelnoSci pienigine.
6. W czgSci A o5wiadczenia zawarte sq informacje jawne, w czgsci B zaS informacje
niejawne dofyczqce adresu zamieszkania skladaj4cego oSwiadczenie oraz miejsca

3. Osoba skladaj4ca

poloZenia nieruchomoSci.

czqsc A
J

a, nihej podpisany(a), Magdalena Szablowska r. Kozlowska
(imiona i nazwisk oraznazwisko rodowe)

urodzony(a) I 6 puhdziernika 1987 r. w Zambrowie
Osrodek Pomocy Spolecznej w Sniadowie, Podinspektor ds. SwiadczenRodzinnych
i Alimentacyjnych
(miejsce zatrudnieni4 stanowisko lub funkcja)

po zaponaniu sig z przepisami ustawy z dnia

2l

sierpnia 1997r. o ograniczeniu prowadzenia dzialalno$ci
Nr 106, poz. 679, z 1998 r. Nr 113, poz.7l5 i Nr
162,poz. 1126, z 1999 r. Nr 49,po2.483,22000 r. Nr 26,po2.306 orazz2002 r. Nr ll3,poz.984 i Nr 214,po2.
1806) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzQdzie gminnym (Dz. tJ. z 2001 r. Nr 142, poz. l59I oraz
n002 r. Nr 23,po2.220, Nr 62,po2.558, Nr ll3,poz.984, Nrl53,poz. I27l i Nr 214, poz. 1806), zgodnie z

gospodarczej przezosoby pehri4ce funkcje publiczne (Dz. U.

art. 24h tej ustawy oSwiadczarr\

ze posiadam wchodz4ce

w sklad malZeriskiej

maj4tkowej lub stanowi4ce m6j maj4tek odrgbny:

I.
Zasoby pienigZne:

- Srodki pienigzn e zgromadzonew walucie polski ej:29,000 zN
- Srodki pienigZne zgromadzone w walucie obcej: nie dofycry
- papiery wartoSciowe: nie dotycry
na kwotg: ............

wsp6lnoSci

i\;

sl:i

II

II.

....

Dom o powierzchni: nie dotycw, o wartosci:
2. Mieszkanie o powierzchni: nie doty cw, o wartoSci:
1.

tytul prawny:
......... tytut prawny:
3. Gospodarstwo rolne: rodzaj gospodarstwa: rolne , powierzchnia:3 ha 3000 m2
o warto5ci: 30.000 zN rodzal zabudowy: nie dofycry tytut prawny: malzeriska
wsp6lwlasnoSd maj4tkowao Akt nr 143l/2014 z dnia 14.11.2014 r.
Z tego tlrtulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysoko5ci: 2.879,95 zl
4. Inne nieruchomoSci: powierzchnia: nie dotyczy
o wartoSci: ..

tytut prawny:

III.
Posiadam udzialy w sp6lkach handlowych

- nalely podai liczbE i emitent a udzia16w:

nie dotyczy
udziaty te stanowi4 pakiet wigkszy niz l\Yo udzial6w w sp6lce:

Ztego tytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci:

IV.
w sp6lkach handlowych - nalely podai liczbg i emitenta akcji: nie dotyczy
akcje te stanowi4 pakiet wigkszy niz l0% akcji w sp6lce:
Posiadam akcje

Z tego tytulu

osi4gn4lem(glam)

w roku ubieglym doch6d w

wysoko5ci:

V.
Nabylem(am) (nabyl m6j malzonek, z v,ryNqczeniem mienia przynale1nego do jego maj4tku
odrgbnego) od Skarbu Paristwa, innej paristwowej osoby prawnej, jednostek samorz4du
terytorialnego, ich zwiqzk6w lub od komunalnej osoby prawnej nastgpuj4ce mienie, kt6re
podlegalo zbyciu w drodzeprzetargu - naleZy podal opis mienia i datg nabycia, od kogo:
nie dotyczy

VI.
1. ProwadzE dzialalnoS6

gospodarctd (naleby podai for*g prawn4 i przedmiot dzialalnoSci):

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

Z tego tytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym przych6d i

doch6d

w wysokoSci:

2. Zaruydzam dzialalnoSci4 gospodarcz4 lub jestem przedstawicielem pelnomocnikiem takiej
dziaNalnoSci (nale?y podac formg prawn4 i przedmiot dziaNalnoSci): nie dotycry
- osobiScie ..........
- wsp6lnie zircrymi osobami ......

Z tego tytutu

osi4gn4lem(glam)

w roku ubieglym doch6d w

wysokoSci:

VII.
W sp6lkach handlowych(nazwa. siedziba sp6lki): nie dotyczy
- jestem czlonkiemzarzqdu (od kiedy):
- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):
- jestem czlonkiem komisj i rewizyjnej (od kiedy):

1.

Z tego tytulu

osi4gn4lem(glam)

w roku ubieglym doch6d w

wysokoSci:

2. W sp6ldzielniach: nie dotycry
- jestem czlonkiem zarz1du (od kiedy):
-

jestem czlonkiem rady nadzorczej3 1od kiedy):

-

jestem czlonkiem komisjirewizyjnej (od kiedy): ............

Z tego tytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w

wysokoSci:

3. w fundacjach prowadzqcych dzialalnoSi gospo darcz}: nie dotycry
- jestem czlonkiem zarz1du (od kiedy):
jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):
- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):
-

Z tego tytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w

wysokoSci:

VIII.
Inne dochody osi4gane z tytrilu zatrudnienia lub innej
dzialalno3ci zarobkowej lub zajE6, z podarriem kwot uzyskiwanych
zkahdego tytulu: dochod ze stosunku pracy - 36.902169 zl

IX.
Skladniki mienia ruchomego o wartoSci pov,rylej 10.000 zlotych (w przypadku pojazd6w
mechanicznychnale?y podad markE, model i rok produkcji):
Yamaha,FZ6,2008 r.
Mercedes, Sprinter, 2008 r.
Mercedes, Sprinter, 2014 r.

x.
Zobowiryania pienigzne o wartoSci powyZej 10.000 zlotych, w tym zaciqgnig.te kredyty
i po?yczki oraz warunki, fr& jakich zostaNy udzielone (wobec kogo, w zwiry)at z jakim
zdarzeniem, wjakiej wysokoSci): nie dotycry

cz4sc

B

PowyZsze o$wiadczenie skladam Swiadomy(a), iz na podstawi e art.233 $ I Kodeksu karnego
zapodarne nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnoSci.

Sniadowo, dn. 14.03.2017 r.
(miejscowoSC, data)

(podpis)

I

Niewla5ciwe skreStii.

2

Nie dotyczy dzialalnoSci wytw6rczej w rolnictwie w zakresie produkcji ro$linnej

zal<resie gospodarstwa rodzinnego.
3

Nie

doty czy r ad, nadzor czy ch sp 6tdzie lni mi

es

zkaniowych.

i

zwierzgcej,

w formie i

