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w6jta, zastgpcy wtfjta, sekretarza gminy, skarbnika
organizacyittei gminy, osoby zarzqdzajqcej i czlonka organu zarzqdzajqcego gminn4
osob4 prawnQ oraz osoby wydaj4cej decyzje administracyjne w imieniu w6jta1
Sniadqwo, dnia 23.04 2019 r.
(miejscowoS6)

Uwaga:

1. Osoba skladaj4ca oSwiadczenie obowi4zana jest do zgodnego
wypelnienia lkaZdej z rubryk.

z prawd4, starannego i

zupelneg;o

2. JeLeli poszczeg6lne rubryki nie znajduj4 w konkretnym przypadku zastosowania, nale2y wpisa6
"ntie
dotyczyr'.

3. Osoba skladaj4ca oSwiadczenie obowi4zana jest okre5lid przynalehno5d poszczeg6lnych skladnik6,w
maj4tkowych, dochod6w i zobowi4zafi do maj4tku odrgbnego i maj4tku objgtego malzerfisk4 wsp6lno5cii4
maj4tkow4.
4. oswiadczenie maj4tkowe dotyczy majqtku w

kraju i za granic4.

5. oswiadczenie maj4tkowe obej muje r6wnie2 wierzytelnosci pienigzne.

6. W czgSci l\ o5wiadczenia zawarte s4 informacje jawne, w czgsciBza(; informacje niejawne dotycz4ce
adresu zamie,szkania skladajQcego oSwiadczenie oraz miejsca polo2enia nieruchqmo5ci.

cT,\sc A
Ja, nihej podpisany(a),HANNA ELCESER , JASTRZQBSKA

(imiona i nazwisko oraznazwisko rodowe)
urodzony(a) 129.1I.1966 R w tr OMZV ...
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po zaporraniu sig z ptzepisami ustawy z dnia 2l sierpnia 7997 r. o ograniczeniu prowadzenia dzialalnoSrsi
gospodarczej ptzez osoby petni4ce funkcje publiczne (Dz. U. z 2017 r poz.l393 z pSiniejszymi zmianami
)
oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz4dzie gminnym (Dz. IJ . z 2019 r. poz.506), zgodnie z art. 24h tej
ustawy o$wiadczam, ze posiadam wchodzqce w sklad malzeriskiej wsp6lnoSci maj4lkowej lub stanowi4ce m<ij
maj4tek odrgtrny:
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Zasoby pieniErZls;
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- Srodki pienit;Zne zgromadzone w walucie
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Dom o powierzchni: 110. m2, o wartoSci: .350 000 zl. t5rtul prawny: WSpOLNOTA
MALZENSKA tutut
prawny AKT NOT.REP. A2368197 03.09.1997 R
2. Mieszkanie o powierzchni:

........-...
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fr2, o

warto5ci:

Gospodarstwo rolne: rodzaj gospodarstwa: GosPoDARSTwo
wartosci:7O0 000 zLrodzaj zabudowy: ZABUDOWA oGRoDowA

..

brtut prawny:

ROLNE , powierzchnia:

10,4g70

lla

t54ul prawny:

AKT NOT. REp. A3269D7 03.09.1997 R
Ztego tytutu osi4gn4lem(glam) w roku ubiegtym przych6d i doch6d w wysoko Sci:4 502,65
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4. Inne nieruc;homoSci:

...........

............NIE DOTyCZy

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

..............NIE DOTy CZy

powierzchnia:
o wartoSci:
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sp6rkach handlowych - narezy poda6 ticzbs i emitenta udziar6w:

...........NIE DOTYCZY
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Ztego b.tutu osi4gn4lem(gtam) w roku ubiegtym doch6d w wysokoSci:

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

..........

NIE DOTYCZY

V.
Nabytem(am) (nabyl moj malilonek, z vtylqczeniem mienia przyna\eimego do jego majEtku odrgbnego) od
Skarbu Pafstwa, innej paristwowej osoby prawnej, jednostek samorz4du terytorialnego, ich zwi4zk6w lub gd
komunalnej c's6!y prawnej \ub zwiqzku metropolitalnego nastgpuj4ce mienie, kt6re podlegalo zbyciuw drod;ze
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l.

dats nabvcia' od

kogo:

NrE

Doryczy

ProwadzE <IzialaInoSd gospodatcz{ (naIeLry podad formg prawn4 i przedmiot dziatalnoSci):NlE

- wsp6lnie z innymi

osobami

DOTyCZy

.......NIE DOTYCZY

;';;;; ;';;;iil;;.*

;*****

il;-'-

;-y*k";;', ;i; ;;;;Y

2. Zatz4dzant dzialalnoSci4 gospodarcz4 lub jestem przedstawicielem petnomocnikiem takiej
(nalezy podarl formg prawnq i przedmiot dzialalnoSci):

..............NIE DOTy CZy
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tego brtutu osi4gnElenl(gtam) w roku ubiegtym doch6d w wysokoSci:

vltL
l. W sp6tkach handlowych (nazwa, siedziba
jestem czlonkiem zarz}du (od kiedy):

-- --.";;;;;;

.........

...NIE DOTYCZY

sp6lki):

.........NIE

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

jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

DoTyCZy

NIE DOTYCZY
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dzialalnogci

...............NIE DOTYCZy

osobiScie
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2. W sp6tdzielniach:

........NIE DOTYCZY
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3. W fundacjach prowadzEcych dziaLalnoS6 gospodarcz4:

........NIE DOTYCZY
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jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):
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.NIE DOTYCZY
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Ztego tSrtulurosi4gn4lem(gtam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci:
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NIE DOTYCZY

Inne dochod'y osi4gane z tytutu zatrudnienia lub tnnej dzialalno5ci zarobkowej lr1rb zajqQ z podaniem kwot
uzyskiwanycdzkazdego t5rtulu: .UMowA ZATRUDNIENIA, - DOCHOD 48 476,68 zl
.............i..
...!............

IX.
Skladniki mienia ruchomego o wartoSci powyzej 10.000 zlotych (w przSpadku poja4d6w mechanicznych
poda6 markg, model i rok produkcji): ZETOR 7011 1985 R

nale\

X.

i

Zobowiqzania pienig2,ne o wartoSci powyzej 10.000 zlotych, w tym zaciqgnigte kredyty polyczki oruz
warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z jakim zdarzeipieffi, w jakiej wysokoSc,i):

cz4sc

B

Powy2sze o6wiartlczenie skladam Swiadomy(a), i2 na podstawie
nieprawdy lub zatajenie prawdy grozikara pozbawienia wolnoSci.

art' 233 $

1
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Sniadowo 23.04.2019 r.

kamego za podanie

/ar',rn

(podp is)

(miejscowoSd, data)

I NiewlaSciwe s,keSli6.
2

Nie

dotyczy dzialalnoSci ryytw6rczej

w rolnictwie w zakresie produkcji ro5linnej

zakresie gospod arstwa rodzinnego.

I Nie dotyczy nrd nadzorczych sp6ldzielni mieszkaniowych.

zwierzgcej,

w formie i

