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ADCZENIE MAJ,TTKOWE

zalqpznfkdr :.......

rza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki
rz4dzaj4cej i czlonka organu zarz4dzaj4cego gminn4
osob4 prawnQ oraz osoby wydaj4cej decyzje administraryjne w imieniu w6jtar

wrfjta, zastgpcy wrij

Sniadowo, dnia 15.03.2019r.

Uwaga:
1. Osoba sktradaj4ca o5wiadczenie obowi4zanajest do zgodnego z prawd4, starannego
zupelnego wypelnienia kaidej z rubryk.

i

2. JeLeli poszczegrilne rubryki nie znajduja w konkretnym przypadku zastosowania,
naleZy wpisa6 "nie dotyczy".

skladaj4ca oSwiadczenie obowi4zana jest okresli6 przynale2noSd
poszczeg6lnych skladnik6w maj4tkowych, dochod6w i zobowi4zafi do maj4tku

3. Osoba

odrgbnego i maj4tku objgtego malzer{sk4 wsp6lnoSci4 maj4tkow4.
4. OSwiadczenie maj4tkowe dotyczy maj4tku w

kraju iza granic1.

5. OSwiadczenie maj4tkowe obejmuje r6wnieZ wierzytelno5ci pienigZne.

6. W czgSci A oSwiadczenia zawarte s4 informacje jawne, w czgsci B zaS informacje
niejawne d,otycz4ce adresu zamieszkania skladaj4cego oSwiadczenie oraz miejsca
poloZenia nieruchomoSci.

cz4sc A
Ja,nizej podpisana, AgnieszkaKolaczkowska (Kowalczyk) urodzona 08.12.1972r.wtr om2y
zatrudniona w IJrzgdzie Gminy Sniadowo na stanowisku inspektora ds. ksiggowoSci
budzetowej
po zapoznaniu sig z przepisami ustawy z dnia

2l

sierpnia 1997r. o ograniczeniu prowadzenia dzialalnoSci

gospodarczej przez osoby pehri4ce funkcje publiczre (Dz. U. z 2017, poz. 1393) oraz ustawy

posiadam wchodz4ce
maj4tek odrgbny:

w

I.
Zasoby pienigZne:

- Srodki pienigZne zgromadzone w walucie polskiej:97 653,72
- Srodki pienigzne zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy
- papiery wartoSciowe: nie dotycry
na kwotg:

nie dotycry

z

dnia 8 marca

(Dz.IJ. 22018, poz.994), zgodnie z art.24htej ustawy oSwiadczam, 2e
sklad malZeriskiej wsp6lnoSci maj4tkowej lub stanowi4ce m6j

1990 r. o samorz4dzie gminnym

zL

il.
1. Dom o powierzchni: 138, 48 m2, o wartoSci: 200 000, 00
wsp6lnoSd maj4tkowa (Akt notarialny Nr 1 54195)

zl tyril prawly:

malzeriska

2.Mieszkanie o powierzchni: nie dotyczy m2, o wartoSci: nie dotyczsr
tytul prawny: nie dofyczy
3. Gospodarstwo rolne: nie dofyczy
rcdzal gospodarstwa: nie dofyczy powierzchnia: nie dotyczy

nie dotycry
rodzaj zabudowy: nie dotyczy
tytul prawny: nie dotycry
Ztego tytulu osi4gnglam w roku ubieglym przychod i doch6d w wysokoSci: nie dotyczy
o wartoSci:

4. Inne nieruchomoSci: las

powierzchnia: 8962

m'

o wartoSci: 15 000, 00 zl

tytul prawny: malhehska wsp6lnoS6 maj4tkowa (Akt notarialny Nr I 15612003)

III.
Posiadam udziaty
dotyczy.

w sp6lkach handlowych -

naleZy poda6 liczbE

i emitent a udzial6w:

nie

udziaty te stanowi4 pakiet wigkszy ni2l0o/o udzial6w w sp6lce: nie dotyczy
Z tego tytulu osi4gnglam w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: nie dotyczy

IV.
w spolkach handlowych - nale?y podad liczbE i emitenta akcji: nie dotyczy
akcje te stanowi4 pakiet wigkszy niz l0%o akcji w sp6lce: nie dotyczy.
Z tego tytulu osi4gnglam w roku ubieglym doch6d w wysoko6ci: nie dotycry
Posiadam akcje

V.
Nabylem(am) (nabyl m6j mathonek, z wyL4czeniem mienia przynaleanego do jego maj4tku
odrgbnego) od Skarbu Paristwa, innej paristwowej osoby prawnej, jednostek samorz4du
terytorialnego, ich zwiqzkow lub od komunalnej osoby prawnej nastgpuj4ce mienie, kt6re
podlegalo zbyciu w drodzeprzetargu - naleZy podac opis mienia i datg nabycia, od kogo: nie
dofyczy

VI.
1. Prowadzg dzialalnoS6 gospodarcz42

(nalely podac formg prawn4

i przedmiot dzialalnoSci):

nie dotyczy
- osobiScie nie dotyczy
- wsp6lnie z innymi osobami

nie dotyczy

Z tego tytulu osi4gnglam w roku ubieglym przychod i doch6d w wysoko6ci: nie dotyczy

2. Zarz4dzam dzialalnoSci4 gospodarcz1lub jestem przedstawicielem pelnomocnikiem takiej
dzialalnoSci (nale7y poda(, formg prawn4 iprzedmiot dziaNalnoSci): nie dotyczy
- osobiScie nie dotyczy
- wsp6lnie z innymi osobami nie dotyczy

Z tego tytulu osi4gnglam w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: nie dotycry

vII.
W sp6lkach handlowych (nazwa, siedziba sp6lki): nie dotyczy
- jestem czlonkiem zarz4du (od kiedy): nie dotycry
- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotycry
- jestem czlonkiem komisj i rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy
Z tego tytulu osi4gnglam w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: nie dotycry
1.

2.W sp6ldzielniach: nie dotyczy
jestem czlonkiem zaru4du (od kiedy): nie dotyczy
- jestem czlonkiem rady nadzorczej3 (od kiedy): nie dotyczy
- jestem czlonkiem komisj i rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy
-

Z tego tytulu osi4gnglam w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: nie dotyczy
3. W fundacjach prowadz4cych dziaNalnoSd gospo darczy: nie dofyczy
- jestem czlonkiem zarz4du (od kiedy): nie dotyczy
- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotycry
- jestem czlonkiem komisj i rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy
Z tego tytulu osi4gnglam w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: nie dotycry-

VIII.
Inne dochody osi4gane z tyfiilu zatrudnienia lub innej dzialalnoSci zarobkowej lub zajE6, z
podaniem kwot uzyskiwanych zkuZdego tytulu:Wynagrodzenie ztyfiilu zatrudnienia 41 409,72 zN,

rx.
Skladniki mienia ruchomego o wartoSci powyhej 10.000 zlotych (w przypadku pojazd6w
mechanicznych nale?y podad markg, model i rok produkcji): Opel Antara - 2007r, Citroen
C3- 2010r

x.
Zobowi4zaria pienigZne o wartoSci powyZej 10.000 zlotych, w tym zaci4gnigte kredyy
i po?yczki oraz warunki, nd jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwi1zku z jakim
zdarzeniem, w jakiej wysokoSci): nie dotyczy
CZ4SC B

PowyZsze oSwiadczenie skladam Swiadoma, iz na podstawie art.233 $ I Kodeksu kamego za
podanie nieprawdy lub zataj enie prawdy gr ozi kar a pozbawienia wolno Sci.

Sniadowo 15.03 .2019r.
(miejscowoS6, data)

t Niewla3ciwe
skreSlid.

'Nie dotyczy dzialalnoSci wytw6rczej w rolnictwie-w,zakresie
zakre sie gospodarstwa rodzinnego.

' Nie

doty czy r ad nadzor czy ch

sp

6ldzie lni m ie szkan iowych.

produkcji roSlinnej
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zwierzEcej,

w formie i

