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Urząd Gminy Pawłowice
Punkt Obsługi Klienta

WPŁYNĘŁO

202Q *05- 18

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE Ilość załączników

n........

Skierowano ..
zastępey-wójta,
—wójta,
sekretarza-gminy,
skarbnika-gminy, kierownika jedn gtki

ł

KalaG6L-G3łomi

sei Pawłowice..., dnia .....13.05.2020..r.
(miejscowość)

Uwaga:
1.

2.

3.
4.
5.
6.

Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i
wypełnienia każdej z rubryk.

zupełnego

Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać

"nie dotyczy".
Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników
majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością
majątkową.
Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą.

Oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelności pieniężne.
W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące

adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.

CZĘŚĆ A
Ja, niżej podpisany(a)........Halina, Gertruda Mańka...z domu Galusek...............uuuu--uuu:esnuuua12111212.
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

Krzyżowicach....

„Gminna Biblioteka Publiczna - dyrektor.

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej

przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1393) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład
małżeńskiej wspólności majątkowejlib-stanowiące-mój-majątek-adrębny-Ub

I.
Zasoby pieniezne:
- środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: ...............SAWA Z i eecseessseesssseessveceseessnneesssnes
- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej:
nie dotyczy.
-papiery wartoŚCIoWe:................:4:4:144-421:441111111.
...nie dotyczy...
-akcje nabyte przez wspdtmalzonka..
„mie dotyczy
„na kwote:...nie

Il.
1.a) Dom o powierzchni........

192..............21:.211:11:..

WSDÓłWIASNOŚĆaa OOOO aaa A A A

b)Dom o powierzchni

prawny:.........Własność................

c)Dom o powierzchni........105.......................
WSOCCCZE
2. Mieszkanie o powierzchni...n.d.. m2, o wartości: ..
sa
AENE dOEZ. ces ssssseseernnanenninnrnmenernmrremnmansta imam:
3. Gospodarstworolne:
rodzaj gospodarstwa.....
„nie dotyczy...............powierzchnia.........NiE dOŁyCZY..........21:.1211.11.
O'WANIOŚCI: zwy WRA
AA as
„„NIE dOŻYCZY........2.:4-4444444404411:-.
rodzaj zabudowy
weeI dOLYCZYw
aaa
tytuł prawny:.
=
seHO COLYEZY owcza
Z tegotytułu osiągnąłem(ęłam)ww| roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: wariacjinie dotyczy...
4. Inne nieruchomości:
ad.1a)-działka o powierzchni 0,15 ha - wartość..26.500 zł -współwłasność z mężem: zabudowana
domem z poz.la.
b)działka o powierzchni 0,21 ha-wartość 30.000 zł-własność zabudowana domem z poz.1b
c)działka o powierzchni 0,20 ha —wartość 29.000 zł-współwłasność z mężem zabudowana domem z
poz.1c

III.
Posiadam udziały w spółkach handlowych - należy podaćliczbę i emitenta udziałów:
sevavcicvsevadancise cvecerecesseroesivectientee’NIE OLYCZJ aaa io A O AW AAAA AAA
udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w spółce:
SENATE OO LiaaeieeLEKU

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ..........1.11111.. nie dotyczy...........
IN.
Posiadam akcje w spółkach handlowych - należy podaćliczbę i emitenta akcji:
greonceaaetnnsesunenencs enc EKOAE
akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spółce:
DrumNIE MOLYCZYssssccsescissavsecisscsctundenscosestennssennseccinevensonereancaneuaeerennucsnertteannaerenes
Z

tego

tytułu

osiągnąłem(ęłam)

w

roku

ubiegłym

dochód

w

wysokości:

aanita ERUA A

V.
Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego)
od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich
związków, komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnego następujące mienie, które podlegało
zbyciu

w drodze przetargu — należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo:

A Ana owaMIP COLYCZY.. es eeececsssessteesssecsueessuesssessssesssuessssessssssssessseesnessuessseesseeeansess
VI.
1. Prowadzędziałalność gospodarczą? (należy podać formę prawnąi przedmiotdziałalności):
nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:
REESE YPPĘCEY SZARC

2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej
działalności
(należy podać formę prawnąi przedmiotdziałalności): ............................ NIE GOŃCZY aaa.
- osobiście
„Ni
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:..........nie dotyczy.............. .

VII.

1. W spółkach handlowych (nazwa,siedziba spółki): ............................... nie dotyCZy............................

- jestem członkiem zarządu (od kiedy): ................ aaa. nie dotyczy.
- jestem członkiem rady nadzorczej(od kiedy): ........
....nie dotyczy.
- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ................... .. Nie dotyczy...
Z tegotytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ...nie dotyczy......
2. W Spółdzielniach: aaa aaa
usa nie dotyczy.....
- jestem członkiem zarządu (od kiedy): ..
we
- jestem członkiem rady nadzorczej: (od kiedy): .
u
- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ...........................
„dnie dotyczy............
Z tegotytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ............. nie dotyczy................
3. W fundacjach prowadzących działalność gospodarczą:

ocexeresayvennedMi@ GOLYCZY....sssssssesssvssseresseesessescseteessesssseessssssssssssssssssssssssssssrsvuvusuasssasavsssessessesasesec
- jestem członkiem zarządu (od Kiedy): oo... sess
- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): .........................
- jestem członkiem komisji rewizyjnej(od kiedy): ........................
2 tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

Vill.
Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem
kwot uzyskiwanych z każdegotytułu: ......

dochód ze stosunku pracy:93.107,67 zł... aaa uuu

IX.
Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10.000 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych
należy podać markę, model i rok produkcji):.....

Audi A4 25.000zł— rok produkcji 2008(własność MężŻA)...........a uuu
X.
Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10.000złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz
warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości)
Z CE kredyt hipoteczny w złotych — budowa domu..........................-......
.386.055,00 PLN od 25.11.2010 do 2040 roku

Adres

zamieszkania

osoby

składającej

oświadczenie:..43-250

Pawłowice,

ul.

Spacerowa

Miejsce położenia nieruchomości wymienionych w punkcieIl części A (adres):
1a)43-250 Pawłowice, ul. Spacerowa 35... eee eee owania
b)43-250 Pawłowice, ul.Wyzwolenia 33...
„
c)43-250 Pawłowice, Ul. POprZECZNA Ze
O O A Ao toto
4a)43-250 Pawłowice, ul. Spacerowa 35.......cccscsssessssessssessssesssessssesssessssesssesssvesssvssssecssvssssecsusesssneeasestssen
b)43-250 Pawłowice, ul.Wyzwolenia 33...
aaa
c)43-250 Pawłowice, ul.Poprzeczna 20.......- esse saa aaa

Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie art. 233 $ 1 Kodeksu karnego za
podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.

(miejscowość, data)

* Niewłaściweskreślić.

(podpis)

2 Nie dotyczy działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinneji zwierzęcej, w formie i zakresie gospodarstwarodzinnego.
3 Nie dotyczy rad nadzorczy

