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Uwaga:
L. Osoba skladaj4ca oSwiadczenie obowi4zana jest do zgodnego z prawdq, starannego
zupelnego wypelnienia kaZdej z rubryk.

2. Jeteli poszczeg6lne rubryki nie znajduje w konkretnym prrypadku

i

zastosowaniao

nalely wpisad "nie dotyczy".
3. Osoba skladaj4ca oSwiadczenie obowi4zana jest okreslid przynale2noSd
poszczeg6lnych skladnik6w majqtkowych, dochod6w i zobowiqzafi do maj4tku
odrgbnego i maj4tku objgtego malzerisk4 wsp6lnoSci4 maj4tkowq.
4. O5wiadczenie maj4tkowe dotyczy maj4tku w kraju iza granic4.
5. OSwiadczenie maj4tkowe obejmuje r6wniei wierrytelno5ci pienigZne.
6. W czgSci A o5wiadczenia zawarte s4 informacje jawne, w czgsci B zaS informacje
niejawne dotycz4ce adresu zamieszkania skladaj4cego o5wiadczenie oraz miejsca
poloZenia nieruchomoSci.
CZ4SC A
Ja, nihq podpisany(a) Hanna Zielihska

r. Zalewska

(imiona i nazwisko oraznazwisko rodowe)

urodzony(a)

l9

maja 196l r. w tr-omZy

O$rodek Pomocy Spolecznej

w Sniadowie, Podinspektor ds. Swiad czehRodzinnych

i Alimentacyjnych
(miejsce zatrudnienia" stanowisko lub funkcja)

2l sierpnia 1997r. o ograniczeniu prowadzenia dzialalnoSci
gospodarczej przezosoby pelni4ce funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz. 679, z 1998 r. Nr 113, poz. 715 i Nr
162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 49,poz. 483, z 2000 r. Nr 26, poz. 306 oraz 22002 r. Nr ll3, poz.984 i Nr 214, poz.
po zapoznaniu sig z przepisarni ustawy z dnia

z dnia 8 marca 1990 r. o samorz4dzie gminnym (Dz. IJ.22001 r. Nr l42,poz. l59l oraz
22002 r. Nr 23,po2.220, Nr 62,po2.558, Nr ll3,poz.984, Nrl53,poz. l27I iNr 214, poz. 1806), zgodnie z
art. 24h tej ustawy oSwiadczarr\ ze posiadam wchodz4ce w sklad malZeriskiej wsp6lnoSci
maj4tkowej lub stanowiqce m6j majqtek odrgbny:
1806) oraz ustawy

I.
Zasoby pienigZne:

- $rodki pienigzn e zgromadzone w walucie polskiej: 1 900 zN
- Srodki pienigZne zgromadzone w walucie obcej: nie dotycry
- papiery wartoSciowe: nie dotycry
na kwotq: .......

rI.
l. Dom o powierzchni: nie dotycW, o wartoSci
.... tytut prawny:
2.Mieszkanie o powierzchni:36r01 il2, o warto6ci: 50 000 zl
tytul prawny: akt notarialny Rep. A2934D2 wlasno5ciowe prawo do lokalu malzerfiska
wsp6lnota maj4tkowa
3. Gospodarstwo rolne: rodzaj gospodarstwa: nie dotyczy, powierzchnia: .."......
o warto5ci: ....

rodzaj zabudowy: ...........

tytul prawny:

Z

tego tytulu osi4gn4lem(glam)

w roku

ubieglym przych6d

i

doch6d

w wysokoSci:

4. Inne nieruchomoSci:

powierzchnia: dzialka o powierzchni l/12 z 0rl9 ha
o wartoS ciz 2 000 zl

tytul prawny:

ilI.
Posiadam udzialy w sp6lkach handlowych - nale?y poda6 liczbg i emitent a udzial6w:
nie dotycry
udzialy te stanowi4 pakiet wigkszy niz l0o/o udzialow w sp6lce:

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

rv.
Posiadam akcje w sp6lkach handlowych

- naIely podad liczbg i emitenta akcji:

nie dotyczy
akcje te stanowi4 pakiet wigkszy niz l0% akcjiw sp6lce:

Z tego tytulu osi4gn4lem(gtam) w roku ubieglym

dochod w

wysokoSci:

V.
Nabylem(am) (nabyl m6j malzonek, z wyl1czeniem mienia przynalehnego do jego maj4tku
odrgbnego) od Skarbu Paristwa, innej paristwowej osoby prawnej, jednostek samorz4du
terytorialnego, ich zwi4zk6w lub od komunalnej osoby prawnej nastgpuj4ce mienie, kt6re
podlegalo zbyciu w drodzeprzetargu - nale2y poda1 opis mienia i datg nabycia, od kogo:

vI.
1. Prowadzg dzialalnoSi gospodar

czt

(nalely poda6 forntg prawn4

i

przedmiot dziahalnoSci):

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

Z

tego tytulu osi4gn4lem(glam)

w roku ubieglym przych6d i

doch6d

w

wysoko$ci:

2. Zarzqdzarn dziaNalnoSci4 gospodarczqlubjestem przedstawicielem pelnomocnikiem takiej
dzialalnoSci (nale?y podad formg prawn? i przedmiot dzialalno6ci): nie dotyczy
- osobiScie ..........
- wsp6lnie z innymi osobami ...........

Z tego tytulu

osi4gn4lem(glam)

w roku ubieglym doch6d w

wysokoSci:

vII.
l. w

sp6lkach handlowych (nazwa, siedziba sp6tki): nie dotycry
- jestem czlonkiem zarzEdu (od kiedy):

jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):
- jestem czlonkiem komisjirewizyjnej (od kiedy):
-

Z tego tytulu

osi4gn4lem(glam)

w

roku

ubieglym doch6d w

wysokoSci:

w

wysoko5ci:

w

wysokoSci:

2.W sp6ldzielniach: nie dofyczy
-

jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy):

-

jestem czlonkiem rady nadzorczej3 1od kiedy):

-

jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytulu
3

osi4gn4lem(glam)

w

w fundacj ach prowa dzqcych dzialalnoSi

.

roku

ubieglym doch6d

gospo darcz}: nie

dotycry

jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy):
- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):
- jestem czlonkiem komisj i rewizyjnej (od kiedy):
-

Z tego tytulu osi4gn4lem(glam) w

roku

ubieglym doch6d

VIII.
Inne dochody osi4gane z tyfitill zatrudnienia lub innej
dziaNalnoilci zarobkowej lub zqg6, z podaniem kwot uzyskiwanych

zkaldego tytulu: dochod ze stosunku pracy

- 43 622129 zl

I)L
skladniki mienia ruchomego o wartosci powyzej 10.000 zlotych (w pr4padku pojazd6w
mechanicznych nalezy podad markg, model i rok produkcji): Audi A4, 2003 r.

x
zobowiqzania pienigzne o wartoici polvyzej 10.000 zlotych, w tym zaciqg'nigtti lredyty
potyczki oraz warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z jakim
zdarzentem, w jakiej wysoko6ci): nie dotyczy

i

czryScn

Powyzsze oSwiadczenie skladam Swiadomy(a), i2 napodstawi e afi.233 I Kodeksu karnego
$
za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozikara pozbawienia wolnoSci.

Sniadowo, dn. 14.03.2017 r.
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(podpis)

NiewlaSciwe skre$lii.

' Nie dotyczy dzialalnoSci wytw6r czei w rolnictwie w zakresie produkcji
zakresie gospodarstwa rodzinnego.

' Nie

dotyczy r ad nadzor czy ch

sp

6tdzie lni mie szkaniowych.

roSlinnej

i

zwierzEcej,

w formie i

