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znlEc,zntlcSw OSWILDCZIjNIE MAJATKOWE
I

a

@

oraz osob;r wydajacej decyzie administracyine w imieniu w6ital

Sniadowo, dnia 26.02.2018 r.
(miejscowoSc)

Uwaga:

1. Osoba skladajqca oSwiadczenie obowiqzana jest do zgodnego z prawd4, starannego i zupelnego
wypelnienia kaZdej z rubryk.
2. Jeileli poszczeg6lne rubryki nie znajduj4 w konkretnym przypadku zastosowania, nale2y wpisai "nie
dotyczy".

3. Osoba skladajqca oSwiadczenie obowi4zana jest okreSlii przynaleilnoSi poszczeg6lnych skladnik6w
maj4tkowych, dochod6w i zobowi4zafi do maj4tku odrgbnego i maj4tku objgtego malzerisk4 wsp6lno5ci4
maj4tkow4.
4. OSwiadczenie maj4tkowe dotyczy maj4tku w

kraju i za granic4.

5. O5wiadczenie maj 4tkowe obej muj e r6wnieL wierzytelnoSci pienig2ne.
6. W czg5ci A oSwiadczenia zawarte s4 informacje jawne, w czgSci B zaS informacje niejawne dotyczqce

adresu zamieszkania skladaj4cego oSwiadczenie oraz miejsca polo2enia nieruchomoSci.

cz4sc
Ja,

A

nilej podpisany(a) Hanna Zieliriska r. Zalewska
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) 19 maja 1961 r. w Lom?y

Osrodek Pomocy Spolecznej w Sniadowie, Podinspektor ds. Swiadczeri Rodzinnych i Alimentacyjnych
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu sig z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 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, 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. l59l oraz
22002 r. Nr23, po2.220, Nr62, po2.558, Nr 113,po2.984, Nr 153,po2. l27l i Nr2l4,poz. 1806), zgodniez
art. 24h tej ustawy oSwiadczam, 2e posiadam wchodz4ce w sklad malzeriskiej wsp6lnoSci maj4tkowej lub
stanowi4ce m6j maj4tek odrgbny:

I.
Zasoby pienigzne:
- Srodki pienigzne zgromadzone w walucie polskiej 2 380 zl
- Srodki pienigzne zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy
- papiery wartoSciowe: nie dotyczy
na kwotg:

II.
1.

Dom o powierzchni: nie dotyczy, o wartoSci:

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

.

tytut prawny:

2. Mieszkanie o powierzchni: 36,01il2, o wartoSci:50000 zltytul prawny: akt notarialny Rep.
wlasno5ciowe prawo do lokalu malzefiska wsp6lnota maj4tkowa
3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: nie dotyczy, powierzchnia: .........

\*.
i' i1".:

A 2934192

Ztego tytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubiegtym przych6d idochod w wysokoSci: ..........
4. Inne nieruchomoSci:
powierzchnia: dzialka o powierzchni

lll2

z 0,19 ha

o wartoSci:2 000 zl

tytui prawny: akt not. Rep. A Nr 94712012
II I.
Posiadam udzialy w spolkach handlowych - nalezy podai liczbg i emitenta udzialow: nie dotyczy

udzialy te stanowi4 pakiet wigkszy nit10o/o udzialow w spolce:

Ztego tytuiu osi4gn4lem(ptam) w roku ubiegtym doch6d w wysoko5ci: ..........

IV.
Posiadam akcje w spolkach handlowych - nale?y podai liczbg i emitenta akcji: nie dotyczy
akcje te stanowi4 pakiet wigkszy niL10oh akcji w sp6lce:

Ztego tytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym dochod w wysokoSci: ..........
V.
Nabytem(am) (nabyl moj malzonek, z wyl4czeniern mienia przynalelnego do jego maj4tku odrgbnego) od
Skarbu Pahstwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu terytorialnego, ich zwi4zkow lub od
komunalnej osoby prawnej lub zwi4zku metropolitalnego nastgpuj4ce mienie, ktore podlegalo zbyciu w drodze
przetargu - naleLy podai opis mienia i datg nabycia, od kogo: nie dotyczy

VI.
1. Prowadzg

dzialalnoSi gospo darcz12 (nale2y podai formg prawnq i przedmiot dzialalnoSci): nie dotyczy

;;.;;;;;;;;;;;i.'r''..l;;;;i.*',.o,;;.;;;;;;.il;;;;;;;,;',
2. Zarz4dzam dzialalnoSciE gospodarczE lub jestem przedstawicielem pelnomocnikiem takiej
(nale?y podai formg prawn? i przedmiot dzialalnoSci): nie dotyczy

Ztego tytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym dochod w wysokoSci: .........

VII.
l. W spolkach handlowych (nazwa, siedziba sp6tki): nie dotyczy
-

jestem czlonkiem zarz4du (od kiedy): ..............

-

jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): ..............

dzialalnoSci

-

jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym dochod w wysokoSci: ......,...
2. W sp6ldzielniach: nie dotyczy

-jestemczlonkiemradynadzorczei3(odkiedy)....'.....................

-j;;;;.'."o'.'o".''j'.;.;''':".:i",;;*D''''.........
Ztego tytulu osiqgn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: ..........

,r

r,"o;;.;; ;;;;;;;;;;;n i,'.,",";;, ;;;;;;;;;;;

;;;;;;;;;

-j.;.;;.,il;;;;;;;;;;.;;'':".:i"o;*D''''..'....'....''...
Z tego tytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym dochod w wysokoSci: ..........

VIII.
Inne dochody osi4gane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnoSci zarobkowej lub zajgc, z podaniem kwot
uzyskiwanych z kazdego tytulu: doch6d ze stosunku pracy - 47 158,55 zl (brutto)

IX.
Skladniki mieniaruchomego o wartoSci powyzej 10.000 zlotych (ri'przrpadkLr po.iazdor.v rnechanicznych nale?y
podai markg, model i rok produkcji): Audi ,A4, 2003 r.
X.

o uafioici pourzei

000 zlotr ch. \\
gf
(\r
jakich
ri
x arunki. na
zostalr udzielrrne
zu:3zk* z r3.,
ss kogo.
Zobori4zania pieniezne
nie dotvczr

CZESC B

10

--r... ' --*. ^tki

r
NICU.\L-\ I FIUZ.\LI

:klei ursrrkoscil:

oraz

Sniadowo, dn. 26.02.20 1 8 r.
(miejscowoSi, data)

I

(podpis)

NiewlaSciwe skreSlii.

t Nie

dotyczy dzialalnoSci wytw6rczq w rolnictwie

w zakresie produkcji roSlinnej i zwierzgcej, w formie i

zakresie gospodarstwa rodzinnego.

' Nie

dotyczy rad nadzo rczych sp6ldzielni mieszkaniowych.

