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Gdynia, dnia 02.10.2017 r.

Uwaga:

1. Osoba skladajqca o6wiadczenie obowiqzana jest do zgodnego z prawdq, starannego i zupelnego
wypelnienia kaidej z rubryk.

2. Jeieli poszczeg6lne rubryki nie znajdujq w konkretnym przypadku zastosowania, nale2y wpisai
"nie dotvczv".

3. Osoba skladajqca o6wiadczenie obowiqzana jest okre6li6 przynaleino56 poszczeg6lnych

skladnik6w majqtkowych, dochod6w i zobowiqzati do majetku odrebnego i majqtku objgtego
matieriskq wsp6lnosciE majqtkowq.

4. OSwiadczenie majEtkowe dotyczy majqtku w kraju i za granicq.

5. Oswiadczenie majqtkowe obeimuje r6wniei wierzytelnoSci pienigine.

6. W czg6ci A o5wiadczenia zawarte sq informacje jawne, w cze6ci B za6 informacje niejawne

dotyczEce adresu zamieszkania skladajqcego.oswiadczenie oraz miejsca poloienia nieruchomosci.

czEse A

Ja, nizej podpisany(a), EWA ZAPASNIK (SZOT)

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) 12.10.1956 r. w GDYNI

ADMINISTRACJA BUDYNKOW KOI\4UNALNYGH NR 4 W GDYNI

:L 
WARSZAWI* 

11I :::-"**:
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu sig z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia '1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dziatalnosci

gospodarczej przez osoby petniqce funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz. 679, z 1998 r. Nr 113, poz. 715 i Nr

162, poz. 1 '126, z 1999 r. Nr 49, poz. 483, z 2000 r. Nr 26, poz. 306 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 214,

poz. 1806) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1S91l

orcz z 2OO2 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz, 1271 i Nr 214, poz. 1806),

zgodnie z art. 24h tej ustawy oswiadczam, 2e posiadam y!€h€dzqe+w€klad-makesski€i

\ry€p6ln€5€i-ffiajqtke'#eifub stanowiqce m6j majqtek odrgbny:



I

Zasoby pienie2ne:

- Srodki pienie2ne zgromadzone w walucie polskiej:

AMPLICO

- srodki pieniqine zgromadzone w walucie obcej:

- papiery warto6ciowe:

na kwotg:

.

82200,00-PLN + 30700,00-PLN,

NIE POSIADAM

NIE POSIADAM

NIE DOWCZY

UBEZP.SENIOR .

1 . Dom o powierzchni: 1'10 m2, o warto6ci: 400 000,- t ut prawny:

2. Mieszkanie o powierzchni: - m2, owartoSci: - tytul prawny: -
3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: - , powietzchnia: -.owartosci: -
rodzaj zabudowy: - tytul prawny:

Z tego gtulu osiqgnqlem(e+am) w roku ubieglym przychdd i doch6d w wysokosci:

NIE DOTYCZY

4. Inne nieruchomo6ci:

powierzchnia: DZIALKA 700 m.

o wartodci: 50 000,- PLN

q/tul prawny: WTASNOSC

|||.

Posiadam udzialy w spolkach handlowych - nalezy poda6 liczbg i emitenta udzial6w: NIE Doryczy

wrAsNosc
NIE DOryCZY

NIE DOryCZY

NIE DOryCZY

udzialy te stanowiq pakiet wigkszy niz 10% udzial6w w spolce:

Z tego tytulu osiqgnqtem(gtam) w roku ubiegiym doch6d w wysokosci:

NIE DOryCZY

NIE DOTYCZY

tv.

Posiadam akcje w spotkach handlov'rych - nale2y poda6 liczbg i emitenta akcji: NIE DOTCZY

akcje te stanowiq pakiet wigkszy niz 10% akcji w spolce:

Z tego tytutu osiqgnqlem(gtam) w mku ubieglym doch6d w wysokoici::

NIE DOTYCZY

NIE DOTYCZY

V.

Nabylem(am) (nabyl m6j malzonek, z wylqczeniem mienia przynaleznego do jego majqtku odrgbnego) od
Skarbu Paistwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu terytorialnego, ich zwiEzk6w lub od
komunalnej osoby prawnej nastepujqce mienie, K6re podlegato zbyciu w drodze przetargu - nalezy poda6

opis mienia i daig nabycia, od kogo: NIE DOTYCZY



vt,

1. Prowadzq dzialalno66 gospodarczq2 (nalezy podai formg prawnq i przedmiot dzialalno6ci):

NIE DOTYCZY

NIE DOryCZY

NIE DOryCZY

- osobi6cie

- wsp6lnie z innymi osobami

Z tego tytulu osiqgnqlem(qlam) w roku ubieglym przych6d i dochdd w wysokosci: NIE DOTYCZY

2. ZarzAdzam dziatalnoiciq gospodarczq lub jestem przedstawicielem pelnomocnikiem takiej dziafalnosci
(nalezy podad formg prawnq i przedmiot dzialalno6ci):

- osobiscie

- wsp6lnie z innymi osobami

Z tego tytulu osiqgnqlem(giam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: NIE DOWCZy

v[.
1. W spolkach handlowych (nazwa, siedziba spolki):

- jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy):

- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytulu osiEgnqlem(9lam) w roku ubieglym dochdd w wysokosci: NIE DOryCZY
2. W sootdzielniach:

- jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy):

- jestem czlonkiem rady nadzorczej3 (od kiedy):

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytutu osiqgnqlem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci:

3. W fundacjach pmwadzqcych dziatalnoS6 gospodarczq:

NIE DOWCZY

NIE DOTYCZY

NIE DOryGZY

- jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy):

- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

- jesiem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

NIE DOryCZY

NIE DOryCZY

NIE DOTYCZY

NIE DOWCZY

NIE DOTYCZY

NIE DOTYCZY

NIE DOTYCZY

NIE DOTYCZY

NIE DOryCZY

NIE DOryCZY

NIE DOTYCZY

NIE DOTYCZY

NIE DOTYCZYZ tego tytutu osiqgnqtem(qlam) w roku ubieglyrn doch6d w wysokosci:

v .

Inne dochody osiqgane z tytulu zatrudnienia lub innej dziatalno$ci zarobkowej lub zaj96, z podaniem kwot

uzyskiwanych z kazdego tytufu:

Dochdd ze stosunku pracy (w okesie | - 1X.2017r.): 159 221,74 pLN

Darowizna od c6rek: 154 000,00 pLN

tx.

skladniki mienia ruchomego o wartosci powyzej 10.000 zlotych (w przypadku pojazd6w mechanicznych
nalezy podai markg, model irokprodukcji): KIA Cee'd Hatchback 2009r.



x.
Zobowiqzania pienig2ne o wartosci powy2ej 10.000 ztotych, w tym zaciqgnigte kredyty I pozyczki oraz

warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokodci):

NIE DOTYCZY

czEse B.

Powyzsze oswiadczenie skfadam Swiadomy(a), i2 na podstawie art. 233 S 1 Kodeksu karnego za podanie

nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnosci.

cDYNlA, DNIA 02.10.2017 r.

(miejscowo6e, data)

C, \-r
ULAle,-- h I rM

I;;;;;;

1 Niewla6ciwe skreSlid.

2 Nie dotyczy dzialalnosci wytw6rczej w rolnictwie w zakresie produkcji roslinnej i zwierzqcej, w formie i

zakresie gospodarstwa rodzinnego.

3 Nie dotyczy rad nadzorczych spotdzielni mieszkaniowych.




