OSWIADCZENIE MAJATKO

osobqfrar#irq

orarz osoby

;:a$q*:anfxd;w

wydaj4cej decyzje administracyjne w imieniu wrijtal
Sniadowo. a,riu4t..kwietn ia 20 I9r.
(miejscowoSc)

Uwaga:

l. Osoba skladaj4ca oSwiadczenie obowi4zana jest do zgodnego z prawd,4, starannego i zupelnego
wypelnienia kaZdej z rubryk.
2. Jeileli poszczeg6lne rubryki nie znajduj4 w konkretnym przypadku zastosowania, naleLy wpisad "nie
dotyczy".

3. Osoba skladaj4ca oSwiadczenie obowi4zana jest okreSlid przynaleLnoSd poszczeg6lnych skladnik6w
maj4tkowych, dochod6w i zobowi4zafi do maj4tku odrgbnego i maj4tku objgtego malLeflsk4 wsp6lno6ci4
maj4tkow4.
4. OSwiadczenie maj4tkowe dotyczy maj4tku w kraju i za granic4.
5. OSwiad czenie maj 4tkowe obej muj e r6wniez wierzytelno5ci pien igZne.
6. W czgSci A oSwiadczeniazawarte s4 informacje jawne, w czgsci B zaS informacje niejawne dotycz4ce
adresu zamieszkania skladaj4cego oSwiadczenie oraz miejsca poloZenia nieruchomo5ci.

CZ\SC A Ja, nihej podpisany(a )

Joanna Zebrowska rod. Macko
(imiona i nazwisk oraz nazwisko rodowe)

Urodzona

06. 12.

I967r. w Ostrolgce

Urzqd Gminy w Sniadowie ul. Ostrolgcka I I - Inspektor ds. Ewidencji
Ludnoici, Spraw Obywatelskich i Ochotniczych Strazy Pozarnych.
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu sig z przepisami ustawy z dnia 2l sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenra dzialalnoSci
gospodarczej przez osoby pelni4ce funkcje publiczne (Dz. U. z 2017r., poz.l393 z poin. zm. ) oraz ustawy
zdnia 8 marca 1990 r. o samorz4dzie gminnym (Dz. U.22018r., poz. 994 zpoin.zm.), zgodnie zart.24htej
ustawy oSwiadczam, 2e posiadam wchodz4ce w sklad malzeriskiej wsp6lnoSci maj4tkowej lub stanowi4ce m6j
maj4tek odrgbny:
I.
Zasoby pienigzne:

- Srodki pienigzne zgromadzone w walucie polskiej 25 814,37 zl.

- Srodki pienigzne zgromadzone w walucie obcej nie dotyczy
- papiery wartoSciowe: nie doQczy
na kwotg:
TI.

L Dom o powierz chni: I 00 ffi2 , o warto5ci.' I 00.000

zt.

tlrtul prawny: wlasnoi1, umowa darowizny - udziol obejmujqcy % czgici z 100 m2,
Rep. A nr 1558/98, akt nr 243/98 z dn. 25.05.1998r.
2. Mieszkanie o powierzchni:

akt notarialny

nie dOQczy

fr2, o wartoSci: tytul prawny:
3. Gospodarstwo rolnb:

nie dotyczy

rodzaj gospodarstwa:, powierzchnia:
o wartoSci: rodzaj zabudowy:

tytul prawny:
Z tego tytulu osi4gnglam w roku ubiegtym przych6d i doch6d w wysokoSci:
4. Inne nieruchomoSci:

powierzchnia:700 m2
o wartoSci: 40.000

zl

wlasnoit, umowa darowizny - udzial obejmujqcy
I558/98, akt nr 243/98 z dn. 25.05.1998r.

t5rtul prawny:

Rep. A

nr

% czgici

z 700 m2' - akt notarialny

III.
Posiadam udziaty w sp6lkach handlowych - naleLry podad liczbE i emitenta udzial6w:

nie doQczy
udziaty te stanowi4 pakiet wigkszy niL l0%o udzialow w sp6lce:

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

Iv.
Posiadam akcje w sp6lkach handlowych - naleZy poda6 liczbg i emitenta akcji:

nie doQczy
akcje te stanowi4 pakiet wigkszy niLl0o/o akcji w sp6lce:

Ztego tytutu osi4gn4lem(glam) w roku ubiegtym doch6d w wysokoSci:
V.
Nabylem(am) (nabyl m6j malzonek, z wyh4czeniem mienia przynaleimego do jego maj4tku odrgbnego) od
Skarbu Pafstwa, innej paristwowej osoby prawnej, jednostek samorz4du terytorialnego, ich zwi4zk6w lub od
komunalnej osoby prawnej lub zwi4zku metropolitalnego nastgpuj4ce mienie, kt6re podlegalo zbyciu w drodze
przetargu - naleZy podac opis mienia i datg nabycia, od kogo:

nie dotyczy
VI.
1. Prowadzg dzialalnoSi gosp odarcz42 (naleiry poda6 formg prawn4 i przedmiot dzialalnoSc):

nie doQczy

- osobiScie
- wsp6lnie z iru:rymi osobami

Z tego flrtutu osi4gn4lem(gtam) w roku ubiegtym przychod i doch6d w wysokoSci:
2. Zarz4dzam dzialalnoSci4 gospodarcz4 lub jestem przedstawicielem petnomocnikiem takiej dzialalnoSci
(naleLry podai formg prawn4

i przedmiot

dziaLalnoSci):

nie dotyczy

- osobiScie
- wsp6lnie z innymi osobami

Z tego fl4utu osi4gn4lem(glam) w roku ubiegtym doch6d w wysokoSci:

VII.

l. W sp6tkach

handlowych (nazwa, siedziba sp6tki): ..

- jestem czlonkiem zarz4du (od kiedy):

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

nie dOQCzy

Ztego tytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubiegtym dochod w wysokoSci:
2. W spoldzieln iach:

nie doQczy

jestem czlonkiem zarzEdu (od kiedy):
- jestem czlonkiem rady nadzorczej3 (od kiedy):
- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):
-

Ztego tytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubiegtym doch6d w wysokoSci:
3. W fundacjach prowadz4cych dzialalnoSi gospodarcz1:
-

nie dOQCzy

jestem czlonkiem zarz4du (od kiedy):

-jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):
- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):
Z tego tytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubiegtym dochod w wysokoSci:

VIII.
Inne dochody osi4gane z tytulu zatrudnienia lub innej dziatalnoSci zarobkowej lub zajgc, z podaniem kwot
uzyskiwanych zkazdego tytulu:

I

) zatrudnienia- 59.896,88 zt

IX.
Skladniki mienia ruchomego o waftoSci powyzej 10.000 zlotych (w przypadku pojazd6w mechanicznych nalezy
podai markg, model i rok produkcji):

Suzuki Grand Vitara

- 2004 rocznik -

I8.000 ns. zl.

X.
ZobowiEzania pieniEZne

o

wartoSci powyzej 10.000 zlotych,

w tym

zaci4gnigte kredyfy

warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwi4zku z jakim zdarzenieffi,

nie doQczy

w

i po\czki

jakiej wysokoSci):

oraz

CZESC B

Povrylsze oSwiadczenie skladam Swiadomy(a),

iz na podstawie art. 233 $ I Kodeksu karne go za podanie

nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnoSci.

(miejscowoSc, data)

t

NiewtaSciwe skreSlii.

' Nie dotyczy

dzialalnoSci wytw6rczej w rolnictwie

w

zakresre produkcji

zakresie gospodarstwa rodzinnego.

' Nie dotyczy

rad,nadzorczych sp6ldzielni mieszkaniowych.

