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Uwaga:
1. Osoba skladaj4ca oSwiadczenie obowi4ztnajest do zgodnego z prawd4, starannego
zupelnego wypelnienia kaZdej z rubryk.

i

2. Jeteli poszczeg6lne rubryki nie znajd,rja w konkretnym prrypadku zastosowania,
naleLy wpisad "nie dotyczy".

skladaj4ca o5wiadczenie obowi4zana jest okreSlid przynale2noS6
poszczeg6lnych skladnik6w maj4tkowych, dochod6w i zobowipzafi do maj4tku
odrpbnego i maj4tku objptego malzefsk4 wsp6lnoSci4 maj4tkow4.
4. O5wiadczenie maj4tkowe dotyczy maj4tku w kraju i za granic4.

3. Osoba

5. OSwiadczenie maj 4tkowe obej muj e r6wn ieL wierzytelno5ci pienipine.
6. W czpSci A o5wiadczenia zawarte s4 informacje jawne, w czpSci B zaS informacje
niejawne dotycz4ce adresu zamieszkania skladaj4cego oSwiadczenie oraiz miejsca
poloZenia nieruchomoSci.

cz4sc A
Ja, nizej podpisany(a), Ewa Szablowska, Szablowska
(imiona i nazwisk oraznazwisko rodowe)

urodzony(a) 09 stycznia 1981 r. w \,om?y

IJrz4d Gminy Sniadowo, kierownik Urzpdu Stanu Cywilnego
(miejsce zatrudnieni4 stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu siq z przepisami ustawy z dnia

2l

sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dzialalnoSci

z 1998 r. Nr Ll3, poz.7l5 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. 1806) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz4dzie gminrrym (Dz.U.22001 r. Nr l42,poz. l59l oraz
22002 r. Nr 23,po2.220, Nr 62,po2.558, Nr Il3,poz.984, Nr l53,poz. l27l l Nr 214, poz. 1806), zgodnie z
art. 24h tej ustawy oSwiadczam, 2e posiadam wchodz4ce w sklad malZeriskiej wsp6lnoSci maj4tkowej lub
gospodarczej przez osoby pelni4ce funkcje publicme (Dz. U.

Nr

106, poz. 679,

stanowi4ce m6j maj4tek odrgbny:

I.
Zasoby pienigZne:

- Srodki pieniEZne zgromadzone w walucie polskiej: 36 271124 z\
- Srodki pieniEZne zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy
- papiery wartoSciowe: nie dotyczy na kwotE: nie dotycry

II.
1. Dom o powierzchni: nie

dotycW fr2, o wartosci: ....

tytul prawny:
2.Mreszkanie o powierzchni: nie dotycW ffi2,o wartoSci: .....

tytut prawny:

3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: dzialka rolna, powierzchnia: 4,02 ha

zl
rodzaj zabudowy: nie dotycry
tytul prawny: wlasno5d - Akt Notarialny Nr Rep."A" Nr 3231/2012 z dnia 24.09.2012 r.
Z tego tytulu osi4gnElam w roku ubiegtym przych6d i doch6d w wysokoSci: 1 635,30 zl
o wartoSci: 120 600,00

'

4. Inne nieruchomoSci:

,

powierzchnia: 659 n2
o wartoSci: 90 000,00

zl

tytul prawny: wlasno5d

- Akt Notarialny Nr

Rep. A Nr 1558/2011 z dnia 31.03.2011 r.

III.

'

Posiadam udziaty w sp6lkach handlowych - naleZy podai liczbg i emitenta udzial6w:

nie dotycry

udzialy te stanowi4 pakiet wigkszy ni? l}oh udzial6w w sp6lce:
nie dotycry

Z tego tytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym dochod w wysokoSci:
nie dotvczv

rv.
Posiadam akcje w sp6lkach handlowych - naIe?y podai liczbg i emitenta akcji:

nie dotyczy

akcje te stanowi4pakiet wigkszy niz l}Yo akcji w sp6lce:

nie dotycry

Z tego tytulu osi4gn4lem(Elam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci:
nie dotyczy
V.
Nabylem(am) (nabyl moj malzonek, z wyLqczeniem mienia przynalehnego do jego maj4tku
odrgbnego) od Skarbu Paristwa, innej paristwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu
terytorialnego, ich zwitpk6w lub od komunalnej osoby prawnej nastgpujqce mienie, kt6re
podlegalo zbyciu w drodzeprzetargu - naleZy podai opis mienia i datg nabycia, od kogo:
nre dofvczv

VI.
I . Prowa dzq dziaNalnoSd gospodar

czt

(nalezy podad formQ prawne i przedmiot dziaLalnoSci):

nie dotycry
- osobiScie nie dotyczy
- wsp6lnie z inrrymi osobami nie dotycry

tego tytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym przychod i doch6d w wysokoSci: nie
dotyczy
2. Zarzqdzam dzialalnoSci4 gospodarczqlub jestem przedstawicielem pelnomocnikiem takiej
dzialalnoSci (nale?y podad formQ prawne iprzedmiot dzialalnoSci):

Z

'

nie dotyczy
- osobiScie nie dotycry
- wsp6lnie z inrrymi osobami nie dotycry

Ztego tytulu osi4gn4lem(Elam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: nie dotyczy

VII.
W sp6lkach handlowych (nazw a,

1.

siedzTba

sp6lki):

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

-

jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotycry

Ztego tytulu osi4gn4lem(Elam) w roku ubieglym dochod w wysokoSci: nie dotyczy
2. W sp6ldzielniach: nie dotycry
- jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy): nie dotyczy
-

jestem czlonkiem rady nadzorczej3 (od,kiedy): nie dofycry

-

jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: nie dotycry
3. W fundacjach prowadzqcych dziahalnoSi gospodarcz4:
nie dofyczy
jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy): nie dotyczy
- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotycry
- jestem czlonkiem komisjirewizyjnej (od kiedy): nie dofycry
-

Ztego tytulu osi4gnqlem(glam) w roku ubieglym dochod w wysokoSci: nie dotyczy

VIII.
Inne dochody osi4gane z tyttilti- zatrudnienia lub innej
dzialalnoSci zarobkowej lub zajEc, z podaniem kwot uzyskiwanych

zktzdego tytulu: wynagrodzenie za pra'cg brutto

- 51 306,15 zl

IX.
Sktadniki mienia ruchomego o warto5ci powyZej 10.000 zLotych (w przypadku pojazdow
meclanicznychnale?y podai markg, model i rok produkcji):

TOYOTA YARIS 1,33 MRll - 2011 rok

X.
Zobowiqzania pienigzne o wartoSci povrtyhej 10.000 zlotych, w tym zaci4gnigte kredyty
i polyczki oraz warunki, nd jakich zostaLy udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z jakim
zdarueniem, w jakiej wysokoSci): nie dotyczy

cz4sc

B

Sniadowo, dnia 21.02.2018 r.

6rq,MacrsLz
(podpis)

(miejscowoS6, data)

t

NiewlaSciwe skreSlii.

2

Nie dotycry dzialalnoSci wytw6rczej w rolnictwie w zakresie produkcji roSlinnej

zakresie gospodarstwa rodzinnego.
3

Nie dotycry rad nadzorcrychsp6ldzielni mieszkaniowych.

i

zwierzgcej,

w formie i

