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OSWIADCZENIE MAJ1\TKOWE 

wojta, zast~pcy wojta, sekretarza gminy, sl(arbnika gminy, kierownil(a jednostld 

organizaeyjnej gminy, osoby zarzfldzajfleej i ezlonka organ" zarzfldzajfleego gminnfl 


osoba prawnfl oraz 'Osoby wyd8jfleej deeyzje administrae~1ne w imieni" wojta J 


Somianka, dnia 26.04.2019 r. 
(miejscowosc) 

Uwaga: 
1. 	 Osoba skladajqca oswiadczenie obowiqzana jest do zgodnego 

z prawdq , starannego i zupelnego wypelnienia kazdej z rubryk. 
2. 	 Jezeli poszczegolne rubryki nie znajdujq w konkretnym 

przypadku zastosowania, nalezy wpisac 
3. 	 Osoba sklad,ajqca oswiadczenie obowic\zana jest okreslic 

przynaleznosc poszczegolnych skladnikow majqtkowych, dochodow 
i zobowiqzan do majqtku odrebnego i majqtku objetego 
malzenskq wspolnosciq majqtkowq. 

4. Oswiadczenie'majqtkowe dotyczy majqtku w kraju i za granicq. 
5. 	 Oswiadczenie majqtkowe obejmuje rowniez wierzytelnosci 

pieniezne. 
6. 	 w czesci A oswi,adczenia zawarte Sq informacje jawne, w czesci 

B zas informacje niejawne dotyczqce adresu zamieszkania 
skladajqcego oswiadczenie oraz miejsca polozenia 
nieruchomosci. 

czEtSC A 

Ja, nizej podpisana, Agnieszka Salwin z dornu Chorornanska, 
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe) 

urodzona 18 sierpien 1978r. w Wyszkowie 

zatrudniona - Urzqd Grniny Sornianka 

stanowisko - Zast~pca W6jta Grniny Sornianka 
............................................................................................................................ I 


(rniejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja) 

po zapoznaniu si~ z przepisarni ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. 
o ograniczeniu prowadzenia dzialalnosci gospodarczej przez osoby 
pelniqce funkcje publiczne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1393) oraz 
ustawy z dnia 8 rnarca 1990 r. 0 sarnorzqdzie grninnym (Dz. U. z 2017r. 
poz. 1875), zgodnie z art. 24h tej ustawy oswiadczarn, ze posiadarn_ 
wchodzqce w sklad rnalzenskiej wsp61nosci rnaj qtkoV\7~L lub stanowiqce 
rnoj rnajqtek odr~bny: 



I. 


Zasoby pieni~zne: 


- srodki pieni~zne zgromadzone w walucie polskiej: 474.46S,OSPLN 

- srodki pieni~zne zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy. 

- papiery wartosciowe: .... nie dotyczy, na kwot~: ... nie dotyczy 


II. 
1. 	Dom 0 powierzchni uzytkowej: 100 m2 , 0 wartosci: 200.000PLN 

tytul prawny: wlasnosc. 
2. 	 Mieszkanie 0 powierzchni: 48 m2 , 0 wartosci: 80.000PLN 


tytul prawny: wlasnosc. 

3. 	 Gospodarstwo rolne: 

rodzaj gospodarstwa: nie dotyczy, powierzchnia: nie dotyczy 
o wartosci2 nie dotyczy 

rodzaj zabudowy: nie dotyczy. 

tytul prawny: nie dotyczy. 

Z tego tytulu osiqgn~lam w roku ubieglym przych6d i 

doch6d w wysokosci: nie dotyczy 


4. 	 Inne nier~thomosci: 


powierzchoia: dzialka budowlana pod budynkiem mieszkalnym 

opisanym ,;, pkt II, ppkt 1 0 powierzchni 403m2 , 


o wartoscf 40.000PLN., tytul prawny: wlasnosc; dzialka rolna 
o powierzchni: O,7Sha., 0 wartosci: 1.000PLN, tytul prawny: 
wsp61wlasnosc z bratem (pO 1/2 cz~sci). 

III. 
Posiadam udzialy w sp61kach handlowych - nalezy podac liczb~ i 

emitenta udzia16w: 

nie dotyczy. 


udzialy te stanowiq pakiet wi~kszy niz 10% udzia16w w sp61ce: 

nie dotyczy. 


Z tego tytulu osiqgn~lam w roku ubieglym doch6d w 
wysokosci: nie dotyczy 

IV. 
Posiadam akcje w sp61kach handlowych - nalezy podac liczb~ i 
emitenta akcji: nie dotyczy. 

akcje te stanowiq pakiet wi~kszy niz 10% akcji w sp61ce: 
nie dotyczy. 

Z tego tytulu osiqgn~lam w roku ubieglym doch6d w 
wysokosci: nie dotyczy. 

V. 
Nabylam (nabyl m6j malzonek, z wylqczeniem mienia 
przynaleznego do jego majqtku odr~bnego) od Skarbu Panstwa, 
innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu 
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nastt:;;pujqce 
- nale 

: nie dotyc 

prawnej 
egalo 

datt:;; 
w 

VI. 

1. Prowadz~ dz 

prawnq i 
sc 

alnose 
dz 

wsp6lnie z innymi e dotyc 

2. 

z osiqgnt:;;lam w ubieglym 

ci 

-
wsp6lnie,z 
osobisc dotyc 


osobami ... nie dotyc 

Z tego 
 osiqgn~lam w ubieglym

' (w wysok OSCl: dotyczy. 

VII. 
1. W sp61kach (nazwa, s iba ): nie dotyc 

jestem cz zarzqdu (od ) : zy. 

jestem czl em rady dotyc 

jestem cz komisji 

z osi w ubieglym 

w ci: 


2 . W ie 
jestem czl zarzqdu ( 

- jestem czl dotyczy. 

): nie 

jestem czl 
tytulu 
ci: 

3. W 
-
-

jach 
jestem czl 
jestem czl 

qcych 

em 
jestem czlonkiem 

dotyc 

(t:;;lam) w ubieglym w 
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VIII. 

Inne dochody osiqgane z tytulu zatrudnienia lub innej 

dzialalnosci zarobkowej lub zaj ~c , z podaniem kwot uzyskiwanych 

z kazdego tytulu: wynagrodzenie za prac~ : 109.541,80PLN brutto, 

inne ir6dla: 670,00PLN brutto ..... . ........................... . 


IX. 

Skladniki mienia ruchomego 0 wartosci powy zej 10.000 zlotych 

(w przypadku pojazd6w mechanicznych nale zy podac mark~, model 


rok produkcji): samoch6d osobowy KIA CEE'D 2009r., 
samoch6d osobowy Mitsubishi ASX 2016r. 

X. 
Zobowi q zania pieni ~ zne 0 wartos ci powyzej 10.000 zlotych, w tym 
zaci qgni ~ te kredyty i po zyczki oraz warunki, na jakich zostaly 
udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z Jakim zdarzeniem, w jakiej 
wysokosci): nie dotyczy. 

cz~sc B 

Powy i z ni k d m wi dom I i ~ na pod wi 
233 § 1 u karnego za podanie ni prawdy lub zat jenie 
prawdy grozi kara pozbawienia wolno c i. 

~ lwd'tiM I,()
Somianka, dn. 26.04.2019r. . ........... ~l~!~~~; .. 


(miejscowoSc, data) (podpio) 

1 Niewlas ciwe skres li c . 
2 Nie dotyczy dzialalnos ci wytw6rczej w rolnictwie w zakresie 

produkcji ros linnej i zwierz ~cej, w formie i zakresie 
gospodarstwa rodzinnego. 

3 Nie dotyczy rad nadzorczych sp61dzielni mieszkaniowych. 


