
,* w, sekretam gmlny, 

Pawlowice , dnia 26,04.2012t. 
(m~ejscow&] 

Uwaga: 
1, Osoba skladajqca 05wiadcrenie obowlqzana jest do zgadnego z prawdq, starannego I rupelnego wypefnlenla 

katdej r rubryk. 
2. Jeteli psszczegblna rubryki nie znajdujq w konkretnym prrypadku rastosowanla, nalefy wpisat 

"nk dotyczv". 
3. Osoba skladajqca oSwiadezen Is o-ana jest okreillt prqnaletnoht poszczegblnych skladnikbw 

majflowych, dochodbw i zobowiqzat! do majqtku odrqbnego i rnajqtku objqtego malfehskq wspblncbciqmajqtkowq. 
4. Oiwviadwenie majqtkowe dotycq majqtku w kraju I w granicq. 
5. OSwiadczenie majqtkowe obejrnuje rowniek wienyteln&ci pieniqine. 
16. W czqSci A dwiadczenia rawarte sq informacje jawne, w czesci B zag lnformacje niejawne dotyczqce a d r e ~ u  

zamleszkanla skladajqcego okwiadczenie oraz miejsca pdoienia nieruchornolcl. 

CZI$C A 
Ja, nitej podpisany{a), JOANNA KATARZYNA SMIEJA, GAWRON 

{imjona i nazwlsko araz nazwisko rodowe) 
urodzonyta) 16,08,1968 w MYStOWICACH 
URZqQ GMlNY PAWLOWICE, SEKRETARZ GMINY 

(rniejsce zatrudnienia, stanowlsko lub funkcja) 

po zapoznanlu slg z pnepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r, o ograniczeniu prowadzenla dziaialnohi gospodarcze[ przez osoby pelnispe 
funkcje publlczne (Dz. U. Nr 106, poz. 679, z 1998 r. Nr 113, poz. 715 i Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 49, poz. 483, z 2000 r. Nr 26, poz 306 
war z 2002 I. Nr f 13, poz, 984 i Mr 214, por, 3806) oraz mlawy s dnFa 8 marca 1990 r. o samonqclzie gmlnnym (02. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 
1591 araz z X#12 r, Nr 23, p z .  220, Nr 62, p z .  558, Nr 113,  pa^ 984, Nt 153, par, 1271 i Nr 214, poz 1806), zgodnie x arl. 24h tej uslawy 
obwiadczam, Se posiadam wchodzqce w skM maltehskie] wspblnoici rnajqtkowej . . : i 

Zasoby pieniqtne: 
- srodkf pieniezne zgromadzme w walucie polskiej 
Polisa ubezpieczeniowa Skandia : wadobt rachunku 10.700,00 zl 
Oszczqdnosk : 27.000,00 sl 

- Srodki pieniqtne zgromadzme w walucie obcej: nie dotyczy 
- papiery wartoSciowe: nie dotyczy 
na kwotg: nie dotyczy 

11, 
I, Dom o powienchni: 217 m2,  o wartoki: 400.000,QO d tytul prawny: wsp6rEwlasnoSE: malteliska 
2. Mieszkanie o powienchni: 57,165 mz, o wartokci: 100.000,OO d tytul prawny: wspbtwtasnoSb matiehska 
3. Gospodarstwo rolne: nie dotyczy 

rodzaj gospodarstwa: nie dotyczy , powienchnia: nle dotyczy 
o wartoSci: : nie doty czy rodzaj rabudowy: nie dotyczy 
tytul prawny: nie dofyczy 
Z Lego tylulu osiqgnqtem($tam) w mku ubiegtym przychbd i dochdd w wysokoici: nie dotyczy 



4, lnne nieruchomo3ci: 
powienchnia: dziatka zabudowana domern z poz. 1 o powierrchni 0,2268 ha o wartoSci: 200,000,00 zl 
tytul prawny: ursp6twlasnoS6 maEefiska 

111. 
Posiadam udzialy w sp6lkach handlowych - nalety podaC liczbq i emitenta udziaEw: nie dotyczy 
udzialy te stanowiq pakiet wiqkszy n i l  10% udzialow w spdce: nie dotycxy 
Z t q a  tytutu osiqgnqtern(@am) w roku ubieglym dochbd w wysokosci: nie dotyczy 

IV. 
Posiadam akcje w spdkach handlowych - nalety @aC liczbe i emitenta akcji: nie dotyczy 
akcje te stanowiq pakiet wigkszy ni:! 10% akcji w spbke: nie dotycry 
Z tega tytulu osiqgnqIem(@am) w roku ubigtyrn dochbd w wysokoici: nie dotyczy 

v, 
TJaby!em(am) (nabyl mbj maltonek, s wytqczeniem mienia pny  natetnego do jego majqtku odr~bnego) ad 
Skarbu Pahstwa, innej pahstwowej osoby prawnej, jednosiek samonqdu tetylorialnego, ich zwiqzkbw lub 
od kornunalnej osoby prmej; nastqpujqce mienie, ktore podlegalo zbyciu w drdze pnetargu - naleiy 
podat opis mienia i date nabycia, od koge : nie dotycq 

VI, 
1. Prowadre dziaialnoSC gospodarcz* (naleiy podat form? prawnqi pnedmiot dzialalndci): nie dotyczy 

- osobiScie : nie dotyczy 
- wspblnie z innymi osobami : nie dotyczy 
Z tego tytulu osiqgnqtem(qtarn) w roku ubiegfyrn przychbd i dochbd w wysoko5ci: nie dotyczy 

2, Zanqdzam dziatalnosciq goswarczq lub jestem przedstawicielem, pdnomocnikiem takiej driatalnoSci 
(naleiy podat foxme prawnq i pnedmiot dziatalnoSci): nie dotyczy 
- osobiicie: nie dotyuy 
- wspblnie z innymi osobami: nie dotyezy 
Z tego tytutu osiqgnqlem(~hm) w roku ubiegFjrn dochbd w wysokoSci: nfe dotyczy 

Vll. 
1. W swkach handlowych (nazwa, siedziba spdki): nie dotyczy 

- jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy): nie dotyczy 
- jestem czlon kiem rady nadzorczej [od kied y): nie dotyczy 
- jestem cztonkiern komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy 
Z tego tytutu osiqgnqtern($am) w roku ubieglym dochbd w wysokobci: nie dotyczy 

2, W sp3dzielniach: nie dotyczy 
- jestem czlonkiem sarzqdu (od kiedy): nTe dotyay 
- jestem cztonkiem rady nadzorczej3 (od kiedy): nie datyczy 

- jestern czbn kiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyezy 
Z tego tytulu osiqgnqlem(@am) w roku ubieglym dwhbd w wysokoSci: nie dotyczy 

3. W fundacjach prowadzqcych dzialalnoSC gospodarczq nie dotyczy 

- jestem czlonkiem zanqdu (od kiedy): nie dotyezy 
- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy 
- jestem cztonkiem komisji rewizyjnej : nie dotyczy 
(od kiedy): nie dotyczy 



Z tego tytulu osiqgnqtern(qtarn) w roku ubieglym dochM w wysokosci: nie dotyczy 

VIII. 
lnne dochody osiqane z tytulu zatrudnienia lclb innej dzialalnoSci zarobkowej lu b zaje, z podaniern kwot 
erryskiwanych r kaidego tytutu: 

1. Wynagrodzenke w roku 201 1 ze stosunkv pracy:I 00,935,04 zl 
2. DzialalnoSc wykonywana osobiscie: 428,OO d 
3. Majem okasjonalny: pnychd z zeznania podatkowego PIT 28: 1 1,760,OO d 

IX, 
Skladniki mienia ruchomege o wartoSci powylej 10.W zlotych {w pnypadku pojazdbw mechanicznych 
naleiy podaC mark?, model i mk pmdukcji): nie dotycry 

X. 
Zobowiqzania pienietne o wartohi powyiej 10.000 zlotych, w tym zaciqgniqte kredyty i pkyczki  oraz 
warun ki, na jakich zosta4y udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z jakim zdaneniern, w jakiej wysokoSci): 

Zobowiqzanie pienietne o wartoSci : 138.877,87 CHF; Kredyt zaciqgniqty wobec: Kredyt Bank $.A. Rybnik; 
Kredyt na cele : mieszkaniowe; Okres na jaki zostal zaciqgniqty kredyt: 25 lat; Oprocentowanie : rmienne; 
Data zaciqgniecia kredytu: 05.05.2008 r.; Kwota pzostala do splaty: 125.858,07 CHF; 


