
wojta, zastgpcy wojta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy 

....... Pawlowice ..., dnia ..... 25.04.2013..r. 
(mleiscowosc) 

UwaFla: 
1. Osoba skladajqca oswiadczenie obowiqzana jest do zgodnego z prawdq, starannego i zupdnego wypdnienia 

katdej z rubryk. 
2. Jeteli poszczegolne rubryki nie znajdujq w konkretnym pnypadku zastosowania, naleiy wpisac 

"nie dotyczv". 
3. Osoba skladajqca oswiadczenie obowiqzana jest okreslic przynaleinosc poszczegolnych skladnikow 

majqtkowych, dochodow i zobowiqzali do majqtku odrebnego i majqtku objetego malteliskq wspolnosciq 
majqtkowp 

4. Oswiadczenie majqtkowe dotyczy majqtku w kraju i za granicq. 
5. Oswiadczenie majqtkowe obejmuje rowniet wierzytelnosci pienieine. 
6. W czesci A oswiadczenia zawarte sq informacje jawne, w czgsci B zas informacje niejawne dotyczqce adresu 

zamieszkania skladajqcego oswiadczenie oraz miejsca poloienia nieruchomosci. 

Ja, nizej podpisany(a) ........ Halina, Gertruda Manka ... z d. Galusek.. .......................................................... 
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe) 

urodzony(a).l I .I 1.1958 .................................................. w .......... Krzyiowicach ..................................... 

............ ...................................... Gminna Biblioteka Publiczna - dyrektor 
(miejsce zatrudnienia, slanowisko lub funkcja) 

po zapoznaniu sie z przepisami uslawy z dnia 21 sierpnia 1997 r, o ograniczeniu prowadzenla dzialalnokl gospodarczej przez osoby pelnlqce 
funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz. 679, z 1998 r. Nr 113, poz. 715 i Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr49, poz. 483 z 2000 r. Nr 26. poz 306 
oraz z 2002 r. Nr 113, poz 984 i Nr 214, poz 1806) oraz usiawy z dnia 8 marca 1990 r. o sarnorzqdzie gminnym (Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz 
1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806), 
oswiadczam, i e  posiadam wchodzqce w skiad rnalienskiej wspblnosci 

I. 
Zasoby pieniqine: 
- srodki pieniqine zgromadzone w walucie polskiej: ............... nie dotyczy 

.................... ....................................................... - Srodki pieniqine zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy 

.akcje nabyte przez wspolmalzonka ............. 382 - JSW ............................... na kwotq: ... 35,144 zl .... 



11. 
I .a) Dom o powierzchni ........ 192 ..... m2, o wartosci: ............. 500.000 zl ........ tytul prawny: wspolwlasnosc. 

......... b)Dom o powierzchni ........ 137 ..... m2, o wartosci: ............. 200.000 zl ........ tytul prawny: wlasnost, 
c)Dom o powierzchni ........ 105 ..... m2, o wartosci: ............. 110.000 zl ........ tytul prawny: wspolwtasnost, 

............... 2. Mieszkanie o powierzchni ... n.d.. m2, o wartosci: ...... nie dotyczy .......... tytul prawny: nie dotyczy 
3. Gospodarstwo rolne: 

rodzaj gospodarstwa: ................... nie dotyczy powierzchnia: ......... nie dotyczy ............ 
o wartosci: ................... ... ......... nie dotyczy 
rodzaj zabudowy: ......................... nie dotyczy 
tytul prawny: ................................. nie dotyczy 
Z tego tytutu osiqgnqlem(e1am) w roku ubiegl 

4. lnne nieruchomosci: 
ad.la)-dzialka o powierzchni 0,12 ha - wartost..25.000 zl -wspolwlasnosC z mgiem: zabudowana domem z 
poz.la. 
b)dzialka o oowierzchni 0.21 ha-wartosc 30.000 zl-wlasnost zabudowana domem z ooz.1 b 
cjdzialka o bowierzchni 0:20 ha -wartoit 29.000 zl-wsp~lwlasno~t z meiem zabuddwana domem z poz .1~  

Ill. 
Posiadam udziaty w spolkach handlowych - naleiy podai: liczbg i emitenta udziatow: 
.................................................. nie dotyczy .................................................................................... 

udziaty te stanowiq pakiet wiekszy niz 10% udziatow w spolce: 
.................................................................................................... .................................................. nie dotyczy 

Z tego tytulu osiqgnqtemj~tam) w roku ubieglym dochod w wysokosci: .... nie dotyczy ................................... 

IV. 
Posiadam akcje w spolkach handlowych - naleiy podat liczbe i emitenta akcji: 
................................. 382 akcje - JSW ................................................................................................ 

akcje te stanowiq pakiet wiekszy n i i  10% akcji w spolce: 
n e  dotyczy ....................................... ............................................................................................................. 

Z tego tytulu osiqgnqlem(~lam) w roku ubieglym dochod w wysokosci: ............................... nie dotyczy .......... 

v. 
Nabylem(am) (nabyl moj malionek, z wylqczeniem mienia przynaleinego do jego majqtku odrebnego) od 
Skarbu Panstwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek sarnorzqdu terytorialnego, ich zwiqzkow lub 
od komunalnej osoby prawnej nastqpujqce mienie, ktore podlegalo zbyciu w drodze przetargu - nalezy 
podat opis mienia i date nabycia, od kogo: ...................................................................................................... 
.......................................... nie dotyczy ............................................................................................................... 



VI. 
1. Prowadze dzialalnosc gospodarczq2 (naleiy podac forme prawnq i przedmiot dzialalnosci): 

,, , - osob~sc~e .... nie dotyczy .............................................................................................................................. 

..................................................................................................................................................................... 
Z tego tytulu osiqjndem(glam) w roku ubieglym p ~ y c h o d  i dochod w wysokosci: ........ nie dotyczy ........... 

2. Zarzqdzam dzialalnosciqgospodarczq lub jestem przedstawicielem, pdnomocnikiem takiej dzialalnosci 
(nalezy podac form? prawnq i przedmiot dziatalnosci): ............................ nie dotyczy .......................... 

............................. ie dotyczy 
ie dotyczy ............................. 

Z tego tytulu osiqgnqlem(~tam) w roku ubieglym dochod w wysokosci: ..... nie dotyczy ............................... 
....................................................................................................................................................................... 

VII. 
1. W spolkach handlowych (nazwa, siedziba spolki): ................................. nie dotyczy ................................ 

- jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy): .................................................... nie dotyczy ................................... 
........................................................................................................................................................ 

- jestem cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy): ....................................... nie dotyczy ....................... 
..................................................................................................................................................................... 

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ................... .. ........ nie dotyczy ................................. 

, . .  2. W spotdz~eln~ach: ...................................................................... nie dotyczy ......... 

- jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy): ................... .. ........................... nie dotyczy ................................... 

- jestem czlonkiem rady nadzorczej3 (od kiedy): ....................................... nie dotyczy .................................. 

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ..................................... nie dotyczy ................................... 

Z tego tytulu osiagnqtem(~1am) w roku ubieglym dochod w wysokosci: ... nie dotyczy. 

- jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy): ................................................ nie dotyczy ................................ 

- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): ...................................... nie dotyczy ............ ... ......... 

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ..................................... nie dotyczy 



..................................................................................................................................................................... 
Z tego tytutu osiqnqlem(+am) w roku ubieglym dochod w wysokobci: .... nie dotyczy .................................. 

VIII. 
lnne dochody osiqane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnosci zarobkowej lub zaj?C, z podaniem kwot 
uzyskiwanych z kazdego tytutu: ........................................................................................................................ 

........................................................................................ ..................... dochod ze stosunku pracy.90.408,13 zl 

IX. 
Skladniki mienia ruchomego o wartosci powyzej 10.000 zlotych (w przypadku pojazdow rnechanicznych 
naleiy podac mark?, model i rok produkcji): ................... .... ..................................................................... 
................. Fiat Linea 25.000 zl- rok produkcji 2007 ................................................................................. 

X. 
Zobowiqzania pienigzne o wartosci powyiej 10.000 zlotych, w tym zaciqnigte kredyly i poiyczki oraz 
warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokobci): 

kredyt hipoteczny w zlotych - budowa domu ................ .................. 
........................................................ 386.055,OO PLN od 25.11.2010 do 2040 roku .................................. 
......................................................... Bank Zachodni WBK.S.A .............................................................. 

.............................................. ...................................................... ..kwota zobowiqzania na 31.12.2012 
.......... 375.270,97 z 


