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Sniadowo, dnia 18.04.2017 r.

Uwaga:
1. Osoba skladaj4ca oSwiadczenie obowi4zana jest do zgodnego z prawd4, starannego
zupelnego wypelnienia kaidej z rubryk.

i

2. Jeteli poszczeg6lne rubryki nie znajduj4 w konkretnym przypadku zastosowania,
naleLy wpisad "nie dotyczy".

skladaj4ca oSwiadczenie obowi4zana jest okreSlid prrynaleinoSd
poszczegtflnych skladniktfw maj4tkowych, dochod6w i zobowipzafi do maj4tku

3. Osoba

odrgbnego i maj4tku objgtego malzerfisk4 wsp6lnoSci4 maj4tkow4.
4. O5wiadczenie maj4tkowe dotyczy maj4tku w kraju iza granicq.
5. O5wiadczenie maj4tkowe obejmuje r6wnie2 wierrytelnoSci pienigine.

6. W czgSci A o5wiadczenia zzwarte s4 informacje jawne, w cLg5ci B zaS informacje
niejawne dotycz4ce adresu zamieszkania skladajqcego oSwiadczenie oraz miejsca
poloienia nieruchomoSci.
CZ4SC A
Ia, nizej podpisana, Agnieszka Kolaczkowska (Kowalczyk) urodzona 08.12.1972r. w tr omty
zatrudniona w Urzgdzie Gminy Sniadowo na stanowisku podinspektora ds. ksiggowoSci
budzetowej
po zapoznaniu sig z przepisami ustawy z dnia 2l sierpnia 1997r. o ograniczeniu prowadzenia dzialalnoSci
gospodarczej przez osoby pelni4ce funkcje publiczne (Dz. U . Nr 106, poz. 679, z 1998 r. Nr I 13, poz. 715 i Nr
162,po2.1126,21999r.Nr49,po2.483,22000 r.Nr26, poz.306orazz2002r.Nr 113, poz.984 iNr2l4,poz.
1806) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz4dzie gminnym (Dz.U.22001 r. Nr 142, poz. l59l oraz
22002r. Nr23, poz.220,Nr62,poz.558,Nr ll3, poz.984,Nrl53, poz.l27l iNr2l4,poz.1806), zgodniez
art. 24h tej ustawy oSwiadczam, 2e posiadam wchodz1ce w sldad malaet'rskiej wsp6lnoSci
maj4tkowej lub stanowi4ce m6j maj4tek odrgbny:

L
Zasoby pienigZne:

- Srodki pienigZne zgromadzone w walucie polskiej: 120 226,57 zl
- Srodki pienigZne zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy
- papiery warto3ciowe: nie dotycry
na kwotg: nie

dotycry

II.
l.Dom o powierzchni: 138, 48 m2, o wartoSci: 200 000, 00 zl tytul prawny: matzeriska
wsp6lnoSd maj4tkowa (Akt notarialny Nr 154195)
2. Mieszkanie o powierzchni: nie dotyczy m2, o wartosci: nie dotyczy
t5rtul prawny: nie dotyczy

3. Gospodarstwo rolne: nie dotyczy
rodzaj gospodarstwa: nie dotyczy powierzchnia: nie dotycry

dotycry
rodzaj zabudowy: nie dotycry
tytul prawny: nie dotyczy
Ztego tytutu osi4gnglam w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokoSci: nie dotycry
o wartoSci: nie

4. Inne nieruchomo5ci: las

powierzchnia;8962 m2
o warto5ci: 15 000, 00 zl

tytul prawny: malzeriska wsp6lnoS6 maj4tkowa (Akt notarialny Nr 115612003)
.;,,5€

ilr.
Posiadam udzialy
dotyczy.

w sp6lkach handlowych l|oh

nale?y podai liczbg

i

emitenta udzial6w: nie

w sp6lce: nie dotycry
Ztego tytulu osi4gnglam w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: nie dotycry
udzia\y te stanowi4 pakiet wigkszy niz

udziaN6w

ry.
w sp6lkach handlowych - nalehy podai liczbg i emitenta akcji: nie dotycry
akcje te stanowi4 pakiet wigkszy niLl\Vo akcji w sp6lce: nie dotycry.
Ztego tytulu osi4gnglam w roku ubieglym doch6d w wysoko5ci: nie dotyczy
Posiadam akcje

V.
Nabylem(am) (nabyl m6j maNhonek, z wyt4czeniem mienia przynale2nego do jego maj4tku
odrgbnego) od Skarbu Pafistwa, innej paristwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu
terytorialnego, ich zwi4zk6w lub od komunalnej osoby prawnej nastgpuj4ce mienie, kt6re
podlegalo zbyciu w drodze przetargu - nale?y poda6 opis mienia i datg nabycia, od kogo: nie
dotyczy

vI.
1. Prowadzg dzialalnoSd gospodarczqz (nale?y poda(, formg prawnq

i przedmiot dzialalnoSci):

nie dotyczy
- osobiScie nie dotyczy
- wsp6lnie zinnymiosobami nie dotycry

Ztego tytulu osi4gnglam w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokoSci: nie dotyczy

2. ZarzEdzam dzialalnoSci4 gospodarczq lub jestem przedstawicielem pelnomocnikiem takiej
dzialalnoSci (nale?y poda6 formg prawn4 i przedmiot dzialalnoSci): nie dotyczy

- osobiScie nie dotyczy
- wsp6lnie z innymi osobami nie

dotycry

Ztego tytulu osi4gnglam w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: nie dotyczy

VII.
1.

W sp6lkach handlolvych (nazwa, siedziba sp6lki): nie dotyczy
- jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy): nie dotyczy

-jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy
- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotycry
Ztego tytulu osi4gnglam w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: nie d,otyczy
2. W sp6ldzielniach: nie dotyczy
- jestem czlonkiem zarz4du (od kiedy): nie dotyczy
jestem czlonkiem r. rdy nadzorczej3 (od kiedy): nie dotyczy
- jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotycry
-

Ztego tytulu osi4gnglam w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: nie dotyczy
3. W fundacjach prowadz1cych dziaNalnofit, gospodarcz4: nie dotyczy
- jestem czlonkiem zarz1du (od kiedy): nie dotycry
-jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy
- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy
Ztego tytulu osi4gnglam w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: nie dotyczy

VIII.
Inne dochody osi4gane z tytulu zatrudnienia lub innej
dzialalnoSci zarobkowej lub zajg6, z podaniem kwot uzyskiwanych

zkuhdego tytulu: Wynagrodzenie z tytulu zatrudnienia - 35 9T2,47 zl, stypendium naukowe
za osi4gnigcie wysokich wynik6w w nauce (puldziernik - grudzieri) w wysokrtsci 1350 zl

tx.
Sktadniki mienia ruchomego o wartoSci powyZej 10.000 zlotych (w przypadku pojazd6w
mechanicznych nalezy poda6 markg, model i rok produkcji): Mazda3 - 2005r, Opel Antara 2007r
X.
Zobowiqzania pienigZne o wartoSci powyZej 10.000 zlotych, w tym zaciqgnigte kredyty
i po2yczki oraz warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z jakim
zdarueniem. w jakiej wysokoSci): kredyt konsumpcyjny w kwocie 41 018,0I zl - Citibank
CZESC B

I

Kodeksu kartego
podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnoSci.
PowyZsze oSwiadczenie skladam Swiadoma, iz na podstawie art.233 $
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Sniadowo 18.04.2017r.
(miejscowoS6, data)
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NiewtraSciwe skreSlid.

t Nie dotycry

dzialalno5ci wytw6rczej

w rolnictwie w zakresie produkcji roSlinnej

'zaknesie gospodarstwa rodzinnego.
3

a

Nie dotyczy rad nadzorczych sp6ldzielni mieszkaniowych..
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