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Uwaga:

l. Osoba skladaj4ca oSwiadczenie obowi4zana jest do zgodnego
wypelnienia ka2dej z rubryk.
2, Jei.eli poszczegdlne

z prawd4, starannego i

zupelnego

rubryki nie znajduj4 rv konkretnym przypactku zastosowania, naleLy wpisai "nie

dotyczy".

3. Osoba skladaj4ca o5wiadczenie oborviqzana jest okreSlii przynaleLnoSi poszczeg6lnych skladnik6w
mai4tkorvtch, dochod6w i zoborviqzafi do mai4tku odrgbnego i mai4tku objgtego malzerisk4 wsp6lno5ci4
maj4tkorvq.
4. OSwiadczenie majqtkowe dotyczy maj4tku rv kraj u i za granicq.
5. OSwiadczenie maj4tkowe obej muj e r6wnie 2 wierzytelnoSci pienigzne.

6. W czgSci A oSwiadczenia zawarte s4 informacje jawne, w czgsci B zaS informacje niejawne dotycz4ce
adresu zamieszkania skladaj4cego o5wiadczenie oraz miejsca polozenia nieruchomo5ci.

CZ4SC A

r. Kozlowska,

Ja, nizej podpisany(a), Magdalena Szablowska

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)
urodzony(a) 16.10.1987 r. w Zambrowie
Osrodek Pomocy Spolecznej w Sniaclowie, Poclinspektor ds. Swiadczeri Rodzinnych i Alimentacyjny'ch
(rrriejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu sig z przepisarni ustawy

z

2l

sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dzialalnoSci
Nr 106, po2.679, z 1998 r. Nr 113. poz. 715 i Nr
\62.po2. 1126.21999 r.Nr49, po2.483,22000 r.Nr26, poz.306orazz2002 r.Nr 113,poz.984 iNr2l4,
dnia

gospodarczej przez osoby petniqce funkcje publiczne (Dz. U.

poz. 1806)orazustarvy zdnia8rlarca lgg0r.osamorz4dziegminnym(Dz. U.z200l r.Nr l42,poz, 1591 oraz
22002 r, Nr23,poz.220, Nr 62,po2.558,Nr l13,poz.984,Nr 153, poz. l2ll iNr2l4,poz. 1806), zgoclnie z

an,

2-+h

tej ustawy oSwiadczam, 2e posiadam wchodz4ce w skiad malzehskiej wspolnoSci maj4tko*'ej

stano\\'iace m6j maj4tek odrgbny:

I.
Zasoby pienigzne:

- Srodki pienigzne zgromadzone w walucie polskiej: 15.000,00 zl
- Srodki pienigzne zgromadzone w walucie obcej:nie dotyczy
- papiery wartoSciowe: nie dotyczy
na kwotg:

II.
L Dom o powierzchni: nie dotyczy, o wartoSci:

....,......... ........ tytul prawn\,:
........
. .. tvtul pra\\n\: .......

2. Mieszkanie o powierzchni: nie dotyczy, o warloSci:
3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: rolne, powierzchnia: 3 ha 3000 m2
o wartoSci: 30.000 zl

lub

rodzaj zabudowy: nie dotyczy

tytui prawny: malzeriska wsp6lwlasno5d maj4tkowa, Akt nr l43ll20l4 z dnia 14.11.2014 r.
Z tego tytulu osi4gn4iem(glam) w roku ubieglym przychod i dochod w wysokoSci: 4.412,60 zl
4. Inne nieruchomoSci:
powierzchnia: nie dotyczy

III.
Posiadam udzialy w sp6lkach handlowych - nale?y podai liczbg i emitenta udzial6w: nie dotvczv

udzialy te stanowi4 pakiet wigkszy niz l}oh udzial6w w sp6lce:

Ztegotyturu osi4gn4rem(etam)

*,;;;'.;il;;;;;;;;;;;'

.....

.

.

.

IV.
Posiadam akcje w sp6lkach handlowych - naleZy podai liczbg i emitenta akcji: nie dotyczy
akcje te stanowi4 pakiet wigkszy niZl0o/o akcji w spolce:

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

..

V.

Nabyiem(am) (nabyl m6j malzonek, z wylqczeniem mienia przynalelnego do jego maj4tku odrgbnego) od
Skarbu Pafistwa, innej paristwowej osoby prawnej, jednostek samorz4du terytorialnego, ich zwiqzkow lub od
komunalnej osoby prawnej lub zwi4zku metropolitalnego nastgpuj4ce mienie, ktore podlegalo zbyciu w drodze
przetargu - naleZy podai opis mienia i datg nabycia, od kogo: nie dotyczy

VI.
1. Prowadzg dzialalnoSi gospodarcz4z (nale|y podai formg prawn4 i przedmiot dzialalnoSci): nie dotyczy

;;;;;;;J;;';-';;;.'ru'..l;;;;il;;;;''*';;.;;;;;;;;;";;;,
2. Zarz7dzam dzialalnoSci4 gospodarcz4 lub jestem przedstawicielem pelnomocnikiem takiej
(nale?y podai formg prawn4 i przedmiot dzialalnoSci): nie dotyczy

wsp6lnie z innymi osobami

;;;;;; ;;;;;;;;.'rli""'r ; *

;;'.;; ;;;;. ; ;;;;;;,;;'

VII.
l. W sp6lkach handlowych (nazwa, siedziba sp6lki): nie dotyczy

il
:
-r.i-

-

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

-

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

dziaialnoSci

j;;;";;;;;.;;;;.;l,r:".j i".;;.;;;,

-

:

Z tego fytutu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: ..........
2. W sp6ldzielniach: nie dotyczy
-

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

-

:rt,* rrt";;.r ;"r'r:'' r.-'rr:"1 f",

z

tego tytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: ..........

-

w fundacjach prowadzEcych dzialalnosi gospodarc z4: nie dotyczy
jestem czlonkiem zarz4du (od kiedy): .........

-

jestern czionkiem rady nadzorczej (od kiedy): ..............

-

jestem czlonkiem komisjirewizyjnej (od kiedy):

3.

z

tego tytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci:

..

V[II.
Inne dochody osi4gane z tytLrlu zatrudnienia lub innej dzialalnoSci zarobkowej lub zajgc, z podaniem
kwot
uzyskiwanych z kazdego tvtulu: dochod ze stosunku pracy 40.841
zl
(brutto),
dochod
z
zasilku
,61
zZIJS
-

-

373,90 zl

IX.
Skladniki mienia ruchomeqo o rianoici porirze.t lO.00O zlotrch (\\ prz\padku pojazdow mechanicznych nale2y
irok prodLrkc-jit: \'amaha. F26.2008 r.. llercedes, Sprinter,2008 r., Mercedes,

podai markg, model
Sprinter, 2014 r.
X.

Zobotvi4zania pieniezne

o

\\ ar-tosc

i

ri'arunki, na jakich zostall udzielrrlti
dotvczv

ptrir r

73_;

(\\, r,.,ir3.

Powyzsze oSwiadczenie skladam Swiadomy(a), i2 na podstawie art. 233
nieprawdy lub zataj enie prawdy grozi kar a pozbawieni a wolnoSci.

$ I Kodeksu karnego za podanie

..--].r..L*n-*4'^l.'*.r:;*^,{-",.,,..,.:.J,(,',,..(,.,/,,.,*],{'t.J,l./t:.t,7*/':1
(miejscowoSi,

data)

(podpis)

' NiewlaSciwe skreslii.

' Nie dotyczy dzialalnoSci wytw6rczej w rolnictwie w zakresie produkcji
zakresie gospodarstwa rodzinnego.

' Nie dotyczy

rad nadzorczych sp6ldzielni mieszkaniowych.

roSlinnej

i

zwierzgcej,

w formie i

