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ADCZENIE MAJATKOWE
iny, skarbnika gminy, @i

Sniadowo, dnia 13.04.20[8 r.
(miejscowoSi)

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

i

2, JeLeli poszczeg6lne rubryki nie znajduja w konkretnym przypadku zastosowania,
naleiry wpisad "nie doerczy""

3. Osoba skladaj4ca

oSwiadczenie obowi4zana jest okreSlid przynale2noSd
poszczeg6lnych skladnikriw maj4tkowych, dochod6w i zobow i4zafi do maj4tku
odrgbnego i maj4tku objgtego malZer[sk4 wsp6lnoSci4 maj4tkow4.
4. O5wiadczenie maj4tkowe dotyczy maj4tku w kraju i za granic4.
5. OSwiadczenie maj4tkowe obejmuje r6wniei wierzytelnoSci pienig2ne.
6. W czg5ci A oSwiadczenia zawarte s4 informacje jawne, w czgsci B zaS informacje
niejawne dotycz4ce adresu zamieszkania skladaj4cego oSwiadczenie oraz miejsca
poloZenia nieruchomoSci.

CZ\SC A
Ja, nrhej podpisany(a), Ewa Szet4g z d,.

Szablowska

....

..

(imiona i nazwisk oraznazwisko rodowe)

r w N-omLy.
Sniadowo - Skarbnik Gminy

urodzony(a) 05.10.1975

IJrz4d Gminy

(miej sce zatrudnieni4 stanowisko lub funkcj a)

po zapoznaniu sig z ptzepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ograniczeniu prowadzenia dzialalnoSci
gospodarczej przez osoby pelni4ce funkcje publiczne (Dz.U. Nr 106, poz. 679, z 1998 r. Nr II3,poz.7l5 i
Nr
162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 49,poz. 483, z 2000 r. Nr 26, poz. 306 oraz z 2002 r. Nr ll3, poz.934 i Nr 214, poz.
1806) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz?dzie gminnym (Dz.tJ. 22001r. Nr 142, poz. I59l oraz 22002
r. Nr 23, po2.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, po2,984, Nrl53, poz. I27l i Nr 214, poz.l806), zgodnie z art.24h
tej ustawy oSwiadczam, ze posiadam wchodzqce w sklad malaenskiej wspolnoSci maj4tkowej
lub stanowi4ce moj maj4tek odrgbny:

I.
Zasoby pienigzne:

- srodki pienigzne zgromadzone w walucie polskiej: 62.000 zl ...
- srodki pieniEzne zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy
- papiery wartoSciowe: nie dotyczy ..
na kwotg: ......

II.
1. Dom o powierzchni: uzytkowej

-224 m2,, o wartoSci: 350.000 zl, tytut prawny:
malZeriska wsp6lnota maj4tkowa - Akt not. Nr 401312007 na dzialkg
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przych6d

III.
udzia\y

Posiadam

w sp6lkach handrowych -

nareLy podac riczbq

i

emitent

a udz\il.6w: nie

dotycry

udzia\y

te

stanowi4 pakiet wigkszy

niz l0% udzial6w w

sp6lce:

nie

dotycry

doch6d w wysokosci: ' nie dotyczy
ztegotytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym

IV.
posiadam akcje w spolkach handrowych
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V.
jego maj4tku
wy\qczeniem mienia przynaleanego do
Nabylem(am) (nabyl moj malzonek, z
paristwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorz4du
odrgbnego) od Skarbu
osoby prawnej nastgpuj4ce mienie, kt6re
komunalnej
od
lub
zw\ryk6w
ich
terytoriarnego,
nie
Ly poda6 opis mienia i datg nabycia, od kogo:
podlegalo zbyciu w drodz e przetargu - nale
dotycry

uh{

VI.
dzg dzialalno66 gospodarczqz (na\e?y podad formg prawnQ t przedmtot dzia\alnoSci):
nie dofy czy .
1. prowa

- osobiScie .....
- wsp6lnie z tnrrymi osobami

.

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

dochod

w

wysokoSci:

2. Zarzqdzam dzialalnoSci4 gospodarez4 lub jestem przedstawicielem pelnomocnikiem takiej
dzialalno5ci (nale1y podad formg prawn4 i przedmiot dziaNalnoSci): nie dotyczy
- osobiScie ...
- wsp6lnrc zrnnymi osobami

Z tego tytulu

.

.....:.

osi4gn4lem(glam)

w roku ubieglym doch6d w

wysokoSci:

VII.
W spolkach handlowych (nazwa, siedzlba sp6trki): nie dotyczy .
- jestem czlonkiemzarzqdu (od kiedy): nie dotyczy .
- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy ..
- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy...
Z tegotytulu osi4gn4lem(Elam) w roku ubieglym doch6d w wysoko6ci: nie doty czY .......
1.

2.W spotrdzielniach: nie dofyczy

.

-

jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy): nie dofyczy

-

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

-j

Z

estem czlonkiem komisj

i rewtzyjnej (od kiedy): nie dotyczy

tego tytulu osi4gn4lem(glam)

3. W

.

w roku ubieglym dochod w

fundacjach prowadz4cych dziaLalnolc gospodarcz1i

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

wysokoSci:

nie

dotyczy

nie dotyczy

-

..

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

VIII.

Vh,{

innej dzialalno{ci zarobkowej lub zal7c' z
Innedochodyosi4ganeztytuluzatrudnienialub
z tvtulu zatrudnienia w Urzqdzie Gminy
podaniem kwot uzyskiwanych z kaLdego tytulu:
Sniadowo - doch6d brutto 92'131,88 zl

IX.

powyzej 10'000 z\'otych (w przypadku pojazdow
Skladniki mienia ruchomego o wartoSci
mechani cznYch nale?Y Podad

markg,modelirokprodukcji):samoch6dRenaultMegane

Scenic, rok Pro d- 2014

x.

10.000 zlotYch, w tYm zact1gnigte kredYtY
Zobowi4zania pienigZne o waitoSci powyZej
kogo, w zwrqzku z jakim
t pohyczki oraz warunki , frd jakich zosta\y udzielone (wobec
""" nie dofyczy
zdarzeniem, w jakiej wysokoSci): "

1 Kodeksu Karnego
powyzsze oswiad czenre skladam swiadomy (a), iLna podstawie art.233 $
gr ozi kar apo zb awienia wo lno Sci'
za po dam e nieprawdy lub zatajenie prawdy

F;,r:o*
Sniadowo, 13.04.2018 rok

fep$t

(podpis)

(miejscowo56, data)

1

2

Niewla6ciwe skreSli6.

Nie

dotyczy dzialalnosci wytw6rczej

zwrerzqcej, w formie i
w rolnictwie w zakresie produkcji roSlinnej i

zakresie gospodarstwa rodzinnego'
3

Nie

szkaniowych'
dotyczy rad nadzo r czy ch sp6ldzielni mie

