oŚWIADCZEME MAJĄTKoWE
lr

jednostki
Ęte, zestępcy w€tą sskłet lz gniny, sk rbnik gminy, kierownika
organizacyjnej gminy,
oraz osoby- rvydają*J decyzje administracyjne w imieniu
_-::._
wójta [ll

......Koniecpol........

(miejscowość)

....-,30.04.20l3r...
(dnla)

UWAGA:

1.

osoba składająca oświadczenie obowiązanajest do zgodnego z prawĄ starannęo i zpeŁrego wypehienia
każdej z rubryk,

ż. Jezeiposzrńgólne rubryki nie znajdują w konlaetrym prżypadku zastosowanią należy wpisać ,,nie d&yczy".
3. osobaskładaj|ca oświaiczenie obowiązanaj€st ol(reślićprzynaleźnośćposzczególnych
4,
5.
ó.

mająrkowycti, dochodów i zobowiązań do majątku odębnego i majątku objętego maŁeńsĘ wspóInością
majątkową.
Oświadczenie mają&owe dotyczy majątku w lraju i za granicą,
oświadczeniemajątkowe obejmuje ńwnież wierzytelności pieniężn€,
W częściA oświńzsnia zziute ą informacje jawne, w częściB zaś informacje nĘawne dotycące adresu
zarnieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca połozerria nieruchomości,

CZĘŚĆ A
JąniZq podpisany(a), ,,.Danuta Klimczyk nazwisko rodowe Kowalska,
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) ...2 l lipiec l 958r....,.... w .,.Koniecpolu
...zatnrdniona - Miejsko-Gminny OśrodekPomocy Społecznej w Koniecpolu",
,..stanowisko - Kierownik Ośrodka
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub ftnkcja)

po zapozraniu się z przepimmi ustawy

z dfiażl sierpnia

1997 r. o ograniczeniu prowadzenia

dzidalno§;i

Nr 106, poz.679, zl99Er.Nr1l3,poz.715i
Nr 162,poz. 1l26,z 1999r.Nr 49, poz. 4E3, z2000 r. Nr 26, poz.306 oraz z2002 r.Nr l 13, poz_ 984 iNr
2l4, pz. 1806) oraz ustawy z dnia 8 marca l990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z200l r.Nr 142, poz.
1591 oraz z2002 t.Nr 23, pz.220,Nr ó2, poz. 558, Nr 1 13, poz, 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 2l4, poz.
gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne @z. U.

180ó), zgodnie z ań.24h tej ustawy oświadczam,że posiadam wchodące w skład małżprńskiej wsPÓ|noŚci

majątkowej lub

fta!oB{iące{4i{d{bry.-/,,^

;

i

z|/

-

środki pieniężne zglomadmne w walucie polskiej:

-

środki pienię żme zgromadzone w walucie obcej: .,............. nie dotyczy

. . . - .

.nie dotyczy

-

papiery wartościowe: ............ nie dotyczy

nakwoĘ:

II.

l.

2.
3.

4.

Domopowierzchni:...niedotyczy...m2,owańości:..................tJrtułprawny:

Mieszkanie o powierzchni: .. .52. rń, o wartości: 90 tyś.Zł Ętułprawny: własnościowe
Gospodarstwo rolne; rodzaj gospodarstwa: ....,. nie doĘczy.., powierzchnia: ...............,.
rodzaj zabudowy: .........,...,....
o
tytuł prawny:
Z tego tytułu osięĘern(ęłarn) w roku ubieg}ym przychod i dochod w wysokości:
lnne nieruchomości: powierzchnia:. . . . . . . .. nie dotyczy

wartości:

o wańości:
tytrrł prawny:

ilI.

Posiadam

udziĄ

w spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta udzidów: .. .......

. .

...

,,....... ńe dotyczy .............,...

udziĄ

te stanowią pakiet większy niż |U/o ttdńńów w

spółce:

nie dotyczy

ZtegoĘrtułuosiągnąłem(ęłam)wrokuubiegłymdochódwwysokości:......niedotyczy

Iv.
Posiadam akcje w społkach handlowych - nalezy podac

liczĘ i emitenta

akcje te stanowią pakiet większy niż l0% akcji w spółce: .........

akcji: ... nie dotyczy....

ńe dotyczy

Z tego §ńrłu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegĘm dochód w wysokości: ....,. nie dotyczy.........

v.

Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku
oĘbnego) od Skarbu Panstwą innej parństwowej osoby prawnej, jednostek samorządu
terytorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienią które
podlegało zbyciu w drodze przetargu - rnleĘ podac opis mienia i datę nabycią od kogo: ... ......

vI.

l. prowadzę działalnośćgospodarc ąl2'l 6aw4 4aćformę
.

-

prawną i przedmiot działalności):, " "

""

nie dotyczy

osobiście .....,.. nie doĘcTy .............,...
wspólnie z innymi osobami ... nie dotyczy

Ztegotytufuosią$'ąłem(ęłam)wrokuubiegĘmprzychódidochódwwysokości:...niedotyczy..
takiej
ózjałalnościągospodarcą lub jeśemprzedstawicielem, pełnomocnikiem
działalności(należy podaó formę prawną i przedmiot działalności):

zarąńzan

2.

-

osobiście......... nie dotyczy

-

wspólnie z innymi osobami

.. .

nie dotyczy

nie dotyczy
Z tego Ęńułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegtym dochód w wysokości: ",

vII.

l. W społkach bandlowych (nazwą siedziba spółki):

-

jestem człoŃiem zarądu (od kiedy):.

-

jastem

cźofiem rady nadzorczej

-

jestem

cźoŃiem komisji rewizyjnej

. ...

"

"

,,,

", ńe dotyczy

nie dotyczy

(od kiedy):,

, ,

" " , , nie dotyczy

(od kiedy) ",

", nie dotyczy

nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym dochód w wysokości: """
2. W społdzielniach: .., . ..... nie

doĘczy

..""

""""""""

-

jestem człoŃiem zarądu (od kiedy):

-

jestem cżonkiem rady nadmrcze;t3l 1oa nay1:

-

jeśem cźoŃiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ", " " " nie doĘczy

nie dotyczy

", nie dotyczy

nie dotyczy
Z tego tyhrłu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegĘm dochód w wysokości: """
3.

"""""

W fundacjach prowadzących dzidalnośc gospodarcą:

"""

nie doĘczy

"""",

-

jestem cźonkiem zarządu (od kiedy): ...... ... nie doĘczy

-

jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): ......... nie doĘczy ...,,............

-

jeśemcźoŃiem komisji rewĘjnej (odkiedy):......... nie dotyczy

Z tego Ętułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegĘm dochód w wysokości: ...... nie dotyczy........

YIII.

Inne dochody osiągane z tytułu zatnrdnienia lub innej działalnofui zarobkowej lub zajęć,

z

podarriem kwot uzyskiwanych z kaźdego tytufu: ...,,. ...

,..wynagodzenie z q/t. zatrudnienia - 64 086 zł... .
......dochód z tyt. udziału w komisji - 448 ń......-........-.-

...

ruchomego o wartościpowyzej l0 000 źotych (w przypadku pojazdów
mechanicznych należ.y podaó markę, modeI i rok produkcji): ...... . . . ... ... . ,
, . . . . . samochód osobowy
- Skoda Felicja rokprodukcji -2000...........

IX. Składniki mienia

X. Zobowiązania pieniężne o warto&:i powyżej 10 000 źotycĘ w tym zaciągnięte laedyty i
pzyc"h oraz w.rrunki, na jakich mstały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w
jakiej wysoko&:i): ......kredyt goówkowy w wys.45 tyś.złBank Kasa Stefczyka........

powyźsze oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie art. 233 § l kodeksu kamego za
podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy groń kara pozbawienia wolności,

Il I Niewłaściweskeślić.
izi Nie aotyczy oziałalnościwytwórcz€j v roInictwie w zakesie produkcji roślinnej
zal§esie gospoda$twa rodzinnego,
[3| Ni€ dotyczy rad nadmrcrych spółdzielni mieszkaniowych.

i

ał,ierzęcej, w formie

i

