ośWADczENlE MAJĄTKoWE

1vliffi,skańnikagminy,ffi
,

eraz e9eby Yvyd.rją€ei deey.je admini9traeyjne rtimicniu wąta

Koniecpol, dnia 25.04.20,13

r,

(mieiscą|Jo§ó)

Uwaga:

1.

osoba składająga oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą starannego i zupełnego wypelnie-

2.

Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym p.zypadku zastosowania, należy wpisaĆ ..nie dotvczv",
osoba składająca oświadczenieobowiązana iest określićprzynależnośćPoszczególnych składników majdkowych, dochodóW i zobowiązań do majątku odębnego i majątku obiętego maŁeńsĘ wspólnością ma-

3,

nia każdej z rubryk.

jątkową.

4.
5.
6.

oświadczenie majątkowe dotyczy mająt*u w kraiu i za granicą.
oświadczenie majdkowe ob€jmuje ównież wie.zytelności pieniężne.
W częściA oświadczenia zawańe są infomacje jawne, w częściB zaśinfomacje niejawne dotyczące adrcsu zamieszkania składaiącego oświadczenie oraz mieisca Położenianieruchomości.

czĘśćA
Ja, niżej podpisany(a), Jadwiga Mańa Gwara z d. Rainholc,

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodo\,\,e)

urodzony(a) 25.04,1958 r. w Koniecpolu

Ulząd Miasta i Gminy w Koniecpolu - skańnik Gminy

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu się z pzepbami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności90spodarczej przez osoby pehiące funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz. 679, z 1998 r. Nr 113, Poz. 715 i Nr 162,

poz. 1126, z 1999 r, Nr 49, poŻ. 48s, 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 samorżądzie gminnym (Oz. |J. z2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz z ?0O2 (. Nr 23,
poz. ż2o, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271 iNr 214, poz, 1806), zgodnie z ałt.24h tej ustawy
ośrłiadczam,że posiadam wchodzące w skład maźeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majatek
odrębny:
l,

Zasoby pieniężne:
walucie polskiej: 43,000 zł

-

środkipieniężne gromadzone

-

papiery wańościowe: jednoslki funduszy inweslycyjnych, jednostki W funduszu ubezpieczeniowym
na lgvotę: 58.516

_

W

środkipienięźne gromadzone w Walucie obcej: nie dotyczy

d

ll.
1.

Dom o powieżchni: 70 m2, o waności: 17 5o0 zł tytuł prawny: majątek odrębny

2. Mieszkanie o powieżchni: 68,7 m2, o wańości: 150.0OO zł tytuł prawny: wspótwłasnośó
a

Gospodar§wo rolne:
rodzaj gospodarstwa

:

nie dotyczy, powieżchnia

:

o wańości:

rodzaj zabudowy:
tytuł prawny:

Z tego tytufu osiągnąłem(ęłam) w foku ubiegłym pżychód i dochód w wysokości:
4. lnne nieruchomości:

powieżchnia: a) a48 działirli o pow. 1239 m, z48 boksóW garażowych - 396

m,

b) działka zabudowana o

pow. - 2624 m
o wańości: 27 .500

zł

tytuł prawny: a) wspóh,vłasnośó (działka wspófużytkownik Wieczysty), b) majątek odrębny

lll.
Posiadam udziały W spółkach handlowych

_

należy podać liczbę i emitenta udziałów:

nie dotyczy
udzialy te stanowią pakiet większy niż 10olo udziałóW W spólce:

z tego tytufu osi€nąłem(ęłam)

W roku ubiegłym dochód w wysokości:

lv.
Posiadam akcje w spólkach handlowyń
akcje BGŻ - 51 szt. (męża)

-

należy podaó liczbę i emitenta akcji:

akcje te stanowią pakiet Większy niż 10% akcji w spółce: nie
Z tego tytufu osiągnąłam(ęłam) w roku ubiĘłym dochód w wysokości: 0

V.
Nabyłem(am) (nabył mój mażonek, z wyĘczeniem mienia pżynależnego do jego majątku odrębnego) od skarbu Pańsiwa, innej państwowej osoby pftlwnej, jednostek samożądu terytońalnąo, ich związkóW lub od ko_
munalnej osoby prawnej na§ępując€ mienie, Kóre podlegało zbyciu w drodze pżetaĘu
należy podaó opis
mienia i datę nabycia, od kogo: z48 działki o pow. 1239 m, a48 boksóW garażowych - 396 m, data nabycia
16.03.2000 l. od jęPP Koniecpol

-

vl.
1. Prowadzę działalnośćgospodarczą2 1nalezy podać formę prawną i

-

pżedmiot działalności):nie dotyczy

osobiście
wspólnie z innymi osobami

Z tego tytufu osiągnąlem(ęłam) w roku ubiegłym pżychód i dochód w wysokości:

2. zażądzam działalnościągospodarczą lub jestem

przedstawicielem, pehomocnikiem takiej działalności

(należy podać formę prawną i pźedmiot działalności):nie dotyczy

-

osobiście
wspólnie z innymi osobami

z tego tytufu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód

w wysokości:

vll,
1. W spółkach

-

handlowyń (nazwa, siedziba spółki): nie dotyczy

jestem członkiem zażądu (od kiedy):
jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):
jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

z tego tytufu osiągnąlem(ęłam)

W roku ubiegłym

dońód

2. W spółdzielniach:
nie dotyczy

-

jesiem członkiem zaządu (od kiedy):
jeslem członkiem rady nadzorczej3 (od kiedy):
jeslem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

W

wysokości:

z tego tytufu osiągnął€m(ęłam) w roku ubiegłym dochód
3.

W

Wysokości:

W fundacjach prowadzących działalnośćgospodarczą:

nie dotyczy

-

_
_

jestem członkiem zarządu (od kiedy):

je§em członkiem rady nadzorczej (od kiedy):
jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

z tego tytufu osiągnąl€m(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

Vlll.
lnne dochody osiągane z tytufu zatrudnienia lub innej działalnościzarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot
uzyskiwanych z każdąo tytufu: Wynagrodzenie W UM|G - 84,011,39 zł

lx.
składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 złotych (W plzypadku pojazdów mechanicżnych należy
podać markę, model i rok produkcji): nie dotyczy

x.
zobowiązanie pieniężne o Wartości po\tvyżej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz warunki,
na jakich zostały udzielone (Wobec kogo, w związku z jakim zdaźeniem, w jakiej wysokości): nie dotyczy

czĘŚc B

Powyższe oś,viadczenie składam ś,Wiadomy(a),iż na pod$awie ań. 233 § 1 Kodeksu kamego za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.

Koniecpol, 25.04.201 3

r.

(miejsco,/vośó, data)

{*

1

Nia,vłaściwe skreślić,
Nie dotycży działalnościWytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinneji zwieżęcej, W fofmie i zakresie gospodarstwa rodzinneoo,
3
Nie dotyczy rłd nadzorc4ch spółdzielni mieszkaniowych.
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