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OSWIADCZENItr MAJATKOWE

@osobywydaj4cejdecyzjeadministracyjnewimieniuw6jtal
Sniadowo , dnia 24.04.201 8 r.
(miejscowoSi)
Uwaga:

l. Osoba skladaj4ca oSwiadczenie obowi4zana jest do zgodnego
wypelnienia ka2dej z rubryk.

z prawd4, starannego i

zupelnego

2. Jeileli poszczeg6lne rubryki nie znajduj4 w konkretnym przypadku zastosowania, naleiy wpisad I'nie
dotyczy".

3. Osoba skladaj4ca oSwiadczenie obowi4zana jest okre5lid przynaleLnoSd poszczeg6lnych skladnik6w
majqtkowych, dochod6w i zobowi4zafi do maj4tku odrgbnego i maj4tku objgtego malzefsk4 wsp6lnoSci4
maj4tkow4l
4. O5wiadczenie majqtkowe dotyczy maj4tku w

kraju i za granic4.

5. OSwiadczenie maj 4tkowe obej muje r6wnieL wierzytelnoSci pienigzne.
6. W czg5ci A oSwiadczenia zawarte sq informacje jawne, w czg5ci B zaS informacje niejawne dotycz4ce

adresu zamieszkania skladaj4cego oSwiadczenie oraz miejsca polo2enia nieruchomo5ci.

CZ\SC A
Ja,

nizej podpisany(a),HANNA ELCESER, JASTRZEBSKA,
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) 29.11.1966 R

w tr OMLy ...........

URZAD GMINY SNIAOOWO . PODINSPEKTOR

(;.r;.; ;;,;;;;;;, ;.;;;;,i" i", i"i.:;;
2l sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dzialalnoSci
gospodarczejprzez osoby petni4ce funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, po2.679,21998 r. Nr I 13,poz.7l5 iNr
162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 49, poz. 483, z 2000 r. Nr 26, poz. 306 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 214,
poz. 1806) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz4dzie gminnym (Dz. U. 22001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz
22002 r. Nr 23, po2.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, po2.984, Nr 153, poz. l27I i Nr 214, poz. 1806), zgodnie z
art. 24h tej ustawy oSwiadczam, 2e posiadam wchodz4ce w sklad malZeriskiej wsp6lnoSci maj4tkowej lub
stanowi4ce moj maj4tek odrgbny:
po zapoznaniu sig zprzepisami ustawy z dnia

I.
Zasoby pienigzne:

I
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- Srodki pienigzne zgromadzone w walucie obcej:

..............

^::

"orYCZY

..........NIE DOTYCZY

'Y

II.

l.

Dom o powierzchni: 110 n'r2, o wartoSci: 350 000 zl. tSnul prawny: WSPOLNOTA MALZENSKA
tytul prawny AKT NOT. REP. A 2368191 03.09. I 997 R

2. Mieszkanie o powierzchni ........ rr2, o wartoSci:

.........,

tytul prawny:

.,

.....NI8 DOTYCZY

3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: GOSPODARSTWO ROLNE , powierzchnia: 10,4970 ha o wartoSci: 680 000 zl rodzaj
zabudowy: ZABUDOWA ZAGRODOWA
tytul prawny: AKT NOT REP.A 3268197 03.09.1997 R
Ztego tytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubiegtym przychod i doch6d w wysokoSci3 782,01 zl
Inne nieruchomoSci:
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sp6lce:

udzialy te stanowi4 pakiet wigkszy niL10oh udzialow w
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...NIE DOTYCZY
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IV.
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akcje te stanowi4 pakiet wigkszy
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ni2l\oh akcji w spolce:
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V.
Nabylem(am) (nabyl m6j malzonek, z wylEczeniem mienia przynaleanego do jego maj4tku odrgbnego) od
Skarbu Paflstwa, innej paistwowej osoby prawnej, jednostek samorz4du terytorialnego, ich zwiqzkow lub od
komunalnej osoby prawnej lub zwi1zku metropolitalnego nastgpuj4ce mienie, kt6re podlegalo zbyciu w drodze

:"::-::::,:.,',::::::::-:::]:]::::::::]].]lTl]....''..''.....

I.

Prowadzg dzialalnoSi gospo darczE2 (nale?y podad formg prawn4 i przedmiot dzialalnoSci): NIE DOTYCZY

- wsp6lnie z innymi osobami
NIE DOTYCZY.
Ztego tytuiu osi4gn4lem(gtam) w roku ubieglym przychod i doch6d w wysokoSci: ...................NIE DOTYCZY

2. Zarzqdzam dzialalnoSci4 gospodarczE lub jestem przedstawicielem pelnomocnikiem takiej
(naleLy podai formg prawn4 i przedmiot dzialalnoSci):
- wsp6lnie z innymi

........

dzialalnoSci

........NIE DOTyCZy

osobami

........NIE DOTYCZY

Ztego tytulu osi4gn4lem(gtam) w roku ubiegtym doch6d w wysokoSci:

..........

........".NIE DOTYCZY

ut.
W spolkach handlowych (nazwa, siedziba sp6lki):
jestem czlonkiem zarz4du (od kiedy): ..............

1.
-

..NIE DOTYCZY.
..........NIE DOTYCZY.

jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): ............."
- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ..............
-

Ztego fl4ulu osi4gn4lem(glam) w roku ubiegtym doch6d w wysokoSci:
2. W sp6ldzielniach:

..............NIE DOTYCZY
.........NIE DOTYCZY.

..........

...........NIE DOTYCZY

..............

-

jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy):

-

jestem czlonkiem rady nadzorczej3 (od kiedy):

-

jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

..,.........NIE DOTYCZY

..............
..............

.............NIE DOTYCZY
.........NIE DOTYCZY

Ztego tytulu osi4gn4lem(gtam) w roku ubiegtym doch6d w wysokoSci:
3. W fundacjach prowadz4cych dzialalnoSd gospodarcz4:

jestem czlonkiem rady nadzorczel (od kiedy): ..............
- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ..............
-

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

..............NIE DOTYCZY
.........NIE DOTYCZY.

..........

.....,....NIE DOTYCZY

VIIT.
Inne dochody osi4gane z tytutu zatrudnienia lub innej dzialalnoSci zarobkowej
uzyskiwanych z kazdego tytulu:

lub zajgc, z podaniem kwot

UMOWA ZATRUDNIENIA 53 862,80 ZLDOCHOD BRUTTO
WYNAGRODZENIE MEZA ZTYTTJLU ZATRUDNIENIA 34 430,62 ZLDOCHOD BRUTTO
IX.
Skladniki mienia ruchomego o wartoSci powyZej 10.000 z*otych (w przypadku pojazd6w mechanicznych naleLry

podai markg, model i rok produkcji): zEToR 701 1 1985 R , PEGUOT 407 2006 R.

X.
ZobowiEzania pienigZne o wartoSci powyzeJ 10.000 zlotych, w tym zaciqgnigte kredyty i poZyczki oraz
warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwi1zku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokoSci):

CZESC B

Powyzsze oSwiadczenie skladam Swiadomy(a), i2 na podstawie art. 233
nieprawdy lub zataj enie prawdy gr ozi kara p ozbawi en ia wo lnoSc i.

Sniadowo 24.04.2018

$I

Kodeksu karnego za podanie

r

(miejscowoSi, data)

I NiewlaSciwe skreslii.
2

Nie dotyczy dzialalnoSci wytw6rczej w rolnictwie w zakresie produkcji roSlinnej

zakresie gospodarstwa rodzinnego.
3

Nie dotyczy rad nadzorczych sp6ldzielni mieszkaniowych.

i

zwierzgcej,

w formie i

