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Skierowano ...

1.

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

2,

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

3.

Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych
składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego
małżeńską wspólnością majątkową.

4.

Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą.

5.

Oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelności pieniężne.

6.

Wczęści A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne
dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia
nieruchomości.

CZĘŚĆ A
Ja,nizej podpisany(a),

Grażyna Świętoniowska-Okopa,

(Swietoniowska)

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a)

03.11.1972 r. w Pszczynie
Ośrodek Pomocy Społecznej w Pawłowicach

Kierownik Działu Świadczeń Rodzinnychi Alimentacyjnych
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 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 majątkowej lub-stanowiące-mój-majątek-odrębny:

{tera

1.
Zasobypieniężne:

- papiery wartościowe: akcje CD PROJEKT- 412 akcji — 115 154,00 zł
akcje ELEMENTAL - 496 akcji - 1 054,00 zł
akcje TSGAMES - 262 akcje — 51 876,00 zł
akcje URSUS — 821 akcji — 454,83 zł

akcje BLOOBER — 14 akcji — 841,40 zł

1. Dom o powierzchni: 170 m2, o wartości: 200 tys. zł. tytuł prawny:

współwłasność

2.Mieszkanie o powierzchni: nie dotyczy m2, o wartości: .................... tytUKOTAWNYJ sawsswanjica
3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: ................... nie dotyczy ............-esussu1s11112. „powierzchnia: ..................111111...

OiwartoŚCii wss WAWA APRA ann anne EEO me
|coloy2=| Br |otio (OVO
tytuł praWNyć www Pea A PRA AR AAAA AA R AA AAAA
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: ......................
4. Inne nieruchomości:
działka zabudowana domem o powierzchnia: .......944 m?....... o wartości: .
tytuł prawny: oo aaania współwłasność z mężem..................uueeuasaeas aa asanasias1

Ill.
Posiadam udziały w spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta udziałów:

IV.
Posiadam akcje w spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta akcji:

akcje CD PROJEKT - 412 akcji, akcje ELEMENTAL - 496 akcji, akcje TSGAMES- 262 akcje,
akcje URSUS — 821 akcji, akcje BLOOBER — 14 akcj — zgodnie z pkt. I

akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spółce:

V.
Nabytem(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:

CORRE aU ERROR IRET AE EERE NIE JOŁYCZY|... uuu aaa aaa aaa

= OSODISCIS oo. ccc cece ceeceecsesetetscsesesecsssssssesesesesssasassssevavssssessesesevavsssevevevscesisisssvsveseusuvaavavavevensees
- WSPOlnie Z INMYMI OSODAMI «00... ee ceeeseeceseseesessesesesesessesevsesecscsecssssvsesssstesssevstsuvsesissusaeevavetreesens

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: ........................
2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej
działalności (należy podać formę prawną i przedmiotdziałalności): ............ nie dotyczy................

OJCA EEE
- WSPOINie€ Z INMYMI OSODAMI oe zaiziiziiia
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochéd W wySOkOSCi: .......cccecseeseeseessetseseeseeseees

VII.
1. W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): ............ .niS: dotyczywazny sia
- jestem członkiem zarządu (od kiedy): wasza niawnaiawaia a AAA a
= jestem członkiem rady nadzorczej (0d Kiedy): wee AAAA
- jestem członkiem komisji rewizyjnej (0d kiedy): ..........-u uuu
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wySokośŚcCi: .......-ueusuusaae asa naiaiiana
2. WISPÓłdZIEJRIACH: sacz zwa nie dotyczy... eee
- jestem członkiem zarządu (od kiedy): .......... umarzania
- jestem członkiem rady nadzorczej” (od kiedy): .....--a asusa
- jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (Od Ki@dy): 0... ccc ec eee tee c ete cteteetenseeteceeteneetenenseetees
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wySokości: .......-eusussueeaszsasa rasa sanana

- jestem członkiem zarządu (od kiedy): .......-.- uuu wassat
- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): ......-.-.ua uuu
- jestem członkiem komisji rewizyjnej (0d kiedy): ............uua uuu aaa
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: .........-.-u-u-ususasasaena nana

VIII.
Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowejlub zajęć,

z podaniem kwot uzyskiwanych z każdegotytułu:

Składniki

mienia ruchomego

o wartości

powyżej

10.000 złotych

(w przypadku

pojazdów

mechanicznych nalezy podaé marke, model i rok produkCji): 0... cece cece ee eects ne eteeeenene renee

X.
Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10.000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki
oraz warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej
wysokości):
Pożyczka w K. K. O. P. zaciągnięta w listopadzie 2018 r. w wysokości 42000 tyś. zł na potrzeby
bieżące. Miesięczna wysokość raty to 1400 zł - do spłaty pozostało 22400 tyś zł.

CZĘŚĆ B
Adres zamieszkania osoby składającej oświadczenie: .................u usu aaa aaa aaa aaa aianaaiana

Miejsce położenia nieruchomości wymienionych w punkcie Il części A (adres):
WA 43-250 Pawłowice, ul. Polna 7B......................eeeeaaa aaa aaa
PI eeceee et enettenteeetetteeneenteenieenees [a <M (0)§\ oy4 uuu aaa aaa aaa aaa aaa y aaa riaziiia
D; wi EA A NIE JOtYCZYawa W A SOO AO AGP
ONA 43-250 Pawłowice, ul. Polna ZBaaaaaasa wa cancówkowawańwiici

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

Pawłowice, dnia 25.05.2020 r.

\

1 Niewłaściwe skreślić.
2 Nie dotyczy działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, w formie i zakresie gospodarstwa
rodzinnego.

