
Patczew , dnia 27 .U.21ZOt

l. Osoba skladajaca oiwladc2enie obowiqzana jest do
kaidejz rubryk.

.goan$lJi pra*aq,,t".annero i rupeln€so wypernienia

oSwlAoczENtE MAIATKowE
w6ita, rartepcy w6jta, sekretarE gminyr skarbnika gminy, kierownifta jeCneatk' ergani.acyinei gminYr

eseby r3r.eC.arace sobY wYdajqcei
decyzje administraayjne w ;mieniu w6jtar

czEst A

la, niiej podpisanyla), Elzbieta Szwaj, nazwisko rodowe: Danilkiewicz
{rm on. nazwkkoo6r nar*trko rodo*e)

urodzony(a) 04.06.1972r. w Parczewie
Miejski Ojrodek Pomocy Spolecznej w Parczewie Zastqpca Dyrektora

(mi€jsce zattudn en a,starow sko lubiunkcja)

- i.odk pieniqine zgromadzone w walucle obcej: Nlt DOTYCZY

po zapornaniu sie z pnepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o og.aniczeniu prowadzenia drialalno3ci
gospodarczej przez osoby pelniqce funkcje publiczne (Dz. U. z 2017 t. poz. 1393) oraz ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorzEd.ie Bminnym (Dz. U. z 2011 t. por. 1875), zgodnie z an. 24h tej ustawy
oiwiadclam, i€ posiadam Wchodrqce w sklad maiienskiej wsp6lnoici majqtkowej lub stanowiQce m6j
majatek odrebny:

2. ler€li posrczeg6lna rubryki nie rnajdujQ w konkr€tnym przypadku zartorowania, naleiy wpisa6 llE
DOTYCZY'.

3. Osob. skladalAca oJwiad€z€nie obowitrana jest okre6lia prrynaleino56 poszczeg6lnych rtladnik6w
majqtkowy.h, do.hod6w irobowiaran do majqtku odrebn€go imajqtku obietego matie6skq wsp.tlnoj.ie

4. OJwiadcz€ni€ majqtkowe dotycry majAtku w kraju i .a Branlca.
s. oawiadczenie majAtkowe obeimuj€ r6wnieiwierzytelno6ci pienieine.
5. w crefci A oiwiad.zenia uawarte sq informacj€ jawne, w ctSci B za6 informacle niejawne dotyczQce adresu

Iamieszk nla sklad.jqcego oiwiadcrenie orar miejs.a poloienia nieruchomoJci.

.

1. Dom o powierzchni: NIE DOTYCZY-..... mr, o warto6ci: .......-............... t!.tul prawnyt ...................
2. Mieszkanie o powierzchni: 66,7 m', o warto&i: 200.000,00 21, tytul prawny: wlasno(i,majqtek

osobisty
3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: NIE DOTYCZY ........., powierzchnia: .. ........... ..

o wartoici: ...................
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t.

Zasoby pieniqine:

- 5rodkl pieniQine zSromadzooe w walucie polskiej: 4.312,51 21......

q



rodzaj zabudowy:..... ..

tytul prawnyt ...............
Z tego tytutu osiqgnqlem(elam) w roku ubieSlym przych6d i doch6d w wysokoJci: ................_....

4. lnne nieruchomo6ci:

a) dzialka o pow.60 ar6w- wartoia ok.50.000,00 zt - Wsp6iwtasnoia matre6ska - matie6ska
wsp6lno<a majatkowa,

b) mieszkanie o pow.53,92 m'?oraz miejsce postojowe -wartola ok.420.OOO,OO zt -
Wspdtwlasnoja malze6ska - malie6ska wsp6lnoia majqtkowa,

c) Barai - warto<t ok. 10.000,00 .l - wiasno( - majqtek o5obisty.

t.
Posiadam udzialy w sp6lkach handlowych - nalery podaa liczbq i emitenta udzial6w: NIE DOTyCzy

udzialy te stanowia pakiet wiqkszy nii 10% udzial6w w sp6lce

Posiadam akcje w sp6lkach handlowych - naleiy podat liczbQ i emitenta akcji: NIE DOTYCZY

akcje te stanowiq pakiet wiqkszy ni2 10% akcjiw sp6tce

Z tego tytutu osiq8nqlem(qlam) w roku ubiegtym doch6d w wysokoici

Nabyiem(am) (nabyl m6j mal2onek, z wylqczeniem mienia pr2ynaleinego do jego majQtku odrebnego)
od Skarbu Paistwa, innei paistwowej osoby prawnej, jednostek samorlAdu terytorialnego, ich
2wiqzk6w, komunalnej osoby prawnej lub zwiqzku metropolitalnego nastqpujqce mienie, kt6re podlegalo
2byciu w drodze przetarSu - naleiy podaa opis mienia i date nabycia, od kogo: NtE DOTYCZY

vt.
1. ProwadzQ dzialalnoie gospodarczq, (naleiy podaa formq prawnQ i przedmiot dzialalnoici)

NIE DOTYCZY

- osobi6cie

Z tego tytulu osiqgnqlem(qlam) w rok! ubieglym przych6d i doch6d w wysoko(ci

2. ZaftAdzam dzialalnoiciq gospodarczq lub jestem przedstawicielem, pelnomocnikiem takiej dzialalnojci
(naleiy podaa formq prawnq i przedmiot dzialalnoici): NIE DOTYCZY

osobi6cie

- wsp6lnie z innymi osobami
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Z te8o tvtulu osiAgnqlem(qlam) w roku ubiegtym doch6d w wysokoici

Z tego tytulu osiqgnqlemiqiam) w roku ubieg\m doch6d w wysokoaci

- wsp6lnie z innymi osobami

fi/
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1. W spdlkach handlowych (nazwa, siedziba sp6lki): NIE DOTYCZY

-jestem czlonkiem zarzadu (od kiedy)

-jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy)

-jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy)

Z te8o tytulu osiqgnQtem(Qlam) w roku ubieglym dochod w wysokoici

2. W sp6ldzielniach: NIE DOTYCZY

-jestem czlonkiem zarzedu (od kiedy)

-jestem cllonkiem rady nadzorczejr (od kiedy)

-jestem czlonklem komisji rewizyjnej (od kiedy)

Z tego tytLrlu osiQgnAlem(elam) w roku ubie8lym doch6d w wysokoici

3. W fundacjach prowadzqcych dzialalnola gospodarczq: NIE DOTYCZY

- jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy)

-jestem c2lonkiem rady nadzorczej (od kiedy)

- jestem c2lonk em komisji rewizyjnej (od kledy)

vlI.
lnne dochody osiagane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnoici zarobkowej lub raiqc, z podaniem
kwot uzyskiwanych z kaide8o tytulu:

a) doch6d brutto z tytulu zatrudnienia 76.479,46 . (ze sktadkami ZUS i podatkiem)

tx.
Skladniki mienia r!chomego o warto6ci powy2ej 10 000 zlotych (w przypadku poja2d6w mechanicznych
naleiy poda6 markq, model irok produkcji): samoch6d Citroen Berlingo rok prod.2016 Wspdlwlasnoid
matre6ska m.lzedska wsp6lnola majqtkowa, samoch6d IVECO rok prod. 2006 wsp6lwlasnoat
malie6ska mal2eiska wsp6lno6i majqtkowa, samoch6d ciQiarowy MAN rok prod.20O1-
Wsp6twlasno6a malieiska 'malie6ska wspolno<i majQtkowa, koparko-ladowarka CASE rok prod. 2012 -
Wsp6lwlasnoJC rnalzeiska - maiiehska wsp6lnoia majqtkowa.

x.
Zobowiqzania pienieine o warto(ci powyiej 10 000 zlotych, w rym zaciqgniete kredyty i po;iyczki oraz
warunki, na jakich zostaiy udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokofti)r
kredyt hipoteczny w PKO 8P SA Parcrew na zakup mieszkania - 378.000,00 zl, limit kredytowy
12.000,0O2t na bieiQce potrzeby w PKO BP SA Parczew.
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Z te8o tytutu osiqgnqlem(qlam) w roku ubiegiym doch6d w wysoko(ca: .



czEst B

Informacja niejawna

(Art,24i. ust. I ustarly z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym
(tj. Dz.U 22017 r. poz. t875))

Powyisre oiwiadczenie sktadam 6wiadomy(a), ii na podstawie alt. 233 5 1 Kodeksu karnego za podanie nieprawdy
lub ralajenie prawdy Srozi kara pozb.wienia wolnojci.

Patcze\N , 27 .O4.2OZOt .

t

It

I NiewlaSciwe skreslia.

'? Nie dotyczy dzialalnoici wytw6rc2ej w rolnictwie w zakresie produkcji roilinnej i zwierzQcei, w formie
i 2akresie gospodarstwa rodainnego.

3 Nie dotyczy rad nadzorczych sp6ldzielni mieszkaniowych.
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