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Uwaga:

1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą starannego i
zupełnego wypełnienia każdej z rubryk
2. Jeże|i poszczególne rubryki nie zrrajdują w konkretnym przypadku zastosowania, na|eĘ

wpisać "nie doWczy".
3. Osoba skladająca oświadczenie obowiązana jest określićprzynależnośćposzczególnych
skladników majątkowycho dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego
malżeńsĘ wspólnością maj ątkową.
4. Oświadczenie majątkowe doĘczy majątku w kraju i za granicą.
5. Oświadczenie majątkowe obejmuj e również wierzytelności pieniężne.
6. W częściA oświadczenia zawarte są informacje jawne, w częściB zaśinformacje niejawne
doĘczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia
nieruchomości.

czĘŚc A

Ja,niżĄpodpisany(a), Ewa Maria Subda

§ubda

(imiona i nazwisko oraznazwisko rodowe)

urodzona 2 sierpnia 1974 roku w Ostrowi Mazowieckiej

dyrektor §zkoły Podstawowej nr 1im. T. Kościuszki w Ostrowi Mazowieckiej,
(miej sce zatrudnienia, stanowisko lub funkcj a)

z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia
działalnościgospodarczejprzez osobypehriące funkcjepubliczre (Dz.U.z2017 r.poz.1393 zpóźń.
złrn.) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorząclzie gminnym (Dz.U. z2Ot7 r. poz. 1875 zpóźń.
zm.), zgodnie z art. Zlh tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małzeriskiej
wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:
po zapoznaniu się z przepisami ustawy

I.
Zasoby pieniężne:
- środkipienięźne zgromadzone w walucie polskiej: 11622,52
- środkipienięzrre zgromadzone w walucie obcej: nie
-
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doĘczy

papierywartościowe: nie doĘczy na kwotę: nie doĘcry

zł QKJLE) - majątek odrębny

il.
1.

Dom o powierzchni nie dotycry m2, o wartości: - tytuł prawrry: -

2. Mieszkanie o powierzchń:57r23 m2, o wartości:ok. 172 0a0

tytuł prawny:

d

: spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, akt. notańalny

332512014

-

majątek odrębny nabyĘ na skutek ćlńedńczenia i darowizny
3. Gospodarstwo rolne: nie dotyczy

rodzaj gospodarstwa:

-

,

powierzchnia: -

o wańości: -

rodzą zabudowy: tytuł prawny: -

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: nie dotyczy
4. Inne nieruchomości: nie

powierzchnia:

-

doĘczy

o wartości:-

tytuł prawny: -

III.
Posiadam ufulały w spółkach handlowych - na|eży podaó liczbę i emitenta udziałów: nie doĘczy

udziĘ te stanowiąpakiet większy ńż lO% udziałów w społce: nie doĘczy
Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

Iv.
Posiadam akcje w społkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta akcji:

2052 akcje imienne sptółH PIT-RADWAR S.A. z siedzibą w Warszawie na lrwotę nominalną
20520

ż - majątek odrębny

akcje te stanowiąpakiet większy niż tOYo akcji w spółce: nie

Z

tego tytułu osiągnąłem(ęłatn) w roku ubiegtym dochód w wysokości: 49o56

zl

v.
Nabyłem(am) (nabył mój małżonęĘz wyłącz-ertiem mieni

a

pm5rnależnego

do jego majątku

odrębnego) od Skańu Państwa, innej pństwowej osoby prawnej, jednostek samorządu

terytorialnego, ich zllliryków lub od komunalnej osobyprawnej nastęujące mienie, które podlegało
zbyciu w drodze przetargu - należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo: nie doĘczy
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vI.
1. Prowadzę działalnośógospodarcz{ (naLeży podaó formę prawną

i przedmiot działalności):nie

doĘczy
- osobiście nie
- wspólnie z

doĘczy

innymi osobami nie doĘczy

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: nie doĘcry

2. Zarządzam działalnościągospodarczą hlb jestem

przedstawicielem pełnomocnikiem takiej

działalności(nalezy podać formę prawną i przedmiot działalności):nie doĘczy
- osobiście nie
- wspólnie z

doĘcry

innymi osobami nie doĘczy

Ztego tytufu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie doĘczy

vII.
W spółkach handlowych(nazwa, siedziba spółki): nie doĘczy

1.
-

jestem członkiem zarządl (od kiedy): nie doĘczy

-

jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie doĘczy

-

jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie doĘczy

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie doĘcry
2. W społdzielniach:

nie dotyczy
-

jestem członkiem zarządu (od kiedy): nie dotyczy

-

jestem członkiem rady nadzorczej3 (od kiedy): nie doĘcry

-

jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie doĘcry

Ztego tyfułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy
3. W fundacjach prowadzących dzińalnośćgospodarczą

nie doĘczy

-

jestem członkiem zarządu (od kiedy): nie dotyczy

-

jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie doĘczy

-

jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie doĘczy

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie doĘczy

VIII.
Inne dochody osiągane ztytułazatrudnienia lub innej działalnościzarobkowej lub zEęć, z podaniem
kwot uzyskiwanych zkażdego tyfułu:

wynagrodzenie z tytułu zatrudnienia (od 01.01.2018 do 31.08.2018)
działalnośćwykonywana osobiście (egzaminator CKE) -779 zl

-

52 969,30 zł

Ix.
Składniki mienia ruchomego

o

wartościpowyzej 10.000 ńotych (w prąpadku pojazdów

mechanicanych należy podać marką model i rok produkcji):
- samochód osobowy

OPEL CORSA-E -2017 - majątek odrębny

x.
Zoboitryania pienięźne o wartościpowyzej 10.000 ńoĘch, w tym zaciągnięte kredyty ipożyczki
oraz warunki, na

jakich zostńyudzielone (wobec kogo, w związku z

jal<tmzdarzenierrt, w jakiej

wysokości):

- poĘczl<łpieniężna - oprocentowanie stałe w wysokości33 250 zl - ING Bank ŚĘski - do

spłaĘna dzień 31 sierpnia 2018 pozosta|o 26

646,1,4

ń

Powyzsze oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie art. ż33 § l Kodeksu karnego za
podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozikara pozbawienia wolności.

#sirok ńa**ź.rJ*.,.ł.{.Of ,łrl f ,.
(miejscowość,data)
l Niewłaściweskreślió.
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(podpis)

Nie dotyczy działalnościwytwórcreJ w rolnictwie w zakresie produkcji roślinneji zwierzęcej, w

formie i zakresie gospodarstwa rodzinnego.
Nie dotyczy rad nadzorczych społdzielni mieszkaniowych.
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