
oSwrADczENlE MAJATKowE
w6jta, .estQp€y w6ita, s€kretaira gminy, Ekarbnika gminy, kiereu.nika ieCnestki srgani.^6yj+l€i gminY"

sobY wydaiQcej

de.yzje administracyjne w imieniu w6jta1

Parczew, dnia 27.02.2020r

czESC a

la, niiej podpisany{a), El:bieta Szwaj, nazwisko rodowe: Danilkiewicz
lrm o.tr, nau wisto o.a: nrrwisko rodowe)

urodzony(a) 04.06.1972r. w Parczewie
Miejski Oirodek Pomocy Spolec2nej w Parczewie - ZastQpca Dyrektora

(mi€j!.€ ravudnienia, na^owi5ko l!b lonkr.)

- irodki pieniQine zgromadzone w walucie obcej: NIE DOTYCZY

po zapornaniu siq z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadrenia dzialalnoici
gospodarczej przez osoby pelniace funkcje publiczne (Dz. U. z 2017 t. poz. 1393) oraz ustawy z dnia

8 marca 1990 r. o samorzQdzie Sminnym (Oz. U. z 20L7 t. poz. 1875), zgodnie z art. 24h tej ustawy
oiwiadczam, ie posiadam wchodzqce w skiad malieisklej wsp6lno3ci majEtkowej lub nanowia.e m6i
majatek odrQbny:

t.
Zasoby pieniqine:

- 6rodki pienieine zSromadzone w walucie polskiej: 3.912,51 zl

r. Osoba skladaiqca ojwiad.,enie obowiqrana jest do zgodnego z prawdq, starannero irupelnego wyp€lni€.ia
kaidej z rubryk.

2. reieli poszcreg6lne rubrykl nie znaiduje w konkretnym przypadku zastosowania, naleiy wpisaa !!E
DOTYCZY".

3. Orob, skladalaca oiwiidcrenie obowiirana jest okreilit prrynal€ino(a poszczeg6lnych skladnik6w
majqtkowych, do.hod6w irobowiqzan do majqtku odrebne8o imajatku obietego malieislq wsp6lnoj.iq

4. Oawiadcz€nie majitkowe dolyczy majAtku w kraiu ira tranice.
5. oawiadcuenie majetkowe ob€jmuje r6wnieiwierzytelnoki pieni€in€.
6. W czeiciA oswiadc.€nia .awane sq informacje iawne, w.zeaci B uai informacje niejawne dotyczqce adresu

.amiesrkania skladajqcego o(wiadcz€nie oraz miejsca poloienia nie.uchomoSci.

.

1. Dom o powierzchni: NIE DOTYCZY...-.. m:, o wartoici: ....................... tytul prawnV: ..........-.........

2. Mieszkanie o powierzchni: 66,7 m', o wartoSci: 200.000,00 zl, tytul prawny: wlasnola'majqtek
osobisty

3.Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: NIE DOryCZY ........., powierrchnia: ...........-.....
o wartoici:...................
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h

- papiery wartoiciowe: NIE DOTYCZY

........--. na kwotq:.........



rodraj rabudowy: .... .........
tytul prawny: .........--....

Z tego tytulu osiqgnElem(etam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokoJci: .......................
4.lnne nieruchomoici:

a) dzialka o pow.60 ar6w-wartoie 0k.50.000,00 zl - Ws p6lwtas noia malie6ska matiedska
wsp6lnoia majEtkowa,

b) mieszkanie o pow.53,92 mu oraz miejsce postolowe -wartoia ok.420.000,00 zl-
wsp6lwlasno5d maliehska matel'ska wsp6lno<a majetkowa,

c) gara2 - wartolt ok. 10.000,00 zl - wlasnoia - majqtek osobisry.

_

Posiadam udziaty w sp6lkach handlowych - naleiy podaa liczbq i emitenta udzial6w: NIE DOTYCZY

Z teSo tltulu osiqgnqiem(elam) w roku ubiettym doch6d w wysokoici

akcje te stanowiE pekiet wiekszy ni2 10% akcji w sp6lce

Z tego tytulu osiagnqlem (elam) w roku ubiegtym doch6d w wysokojci

Nabytem(am) (nabyl m6j malzonek, 2 wylEczeniem mienia przynaleineSo do jego malqtku odrqbne8o)
od Skarbu Paistwa, innej paistwowej osoby prawnej, jednostek samorzadu terytorialnego, ich
zwiQzk6w, komunalnej osoby prawnej lub zwiEzku metropolitalnego nastepujQce mienie, kt6re podlegalo

zbyciu w drod2e przetargu - nalery podaa opis mienia i datq nabycia, od kogo: NIE DOTYCZY

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

- wspolnie 2 innymi osobami

Z te8o tytulu osiegnqlem(elam) w roku ubiegtym doch6d w wysokoici
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ud2ialy te stanowiE paklet wiqkszy nii 10% udz al6w w sp6lce

vl.
1. Prowadzq drialalnoaa BospodarczQ' (naleiy podaa forme prawnQ i przedmiot dziatalnoJci):

NIE DOTYCZY

2. ZatzAdzam dzialalno(ciE gospodarczE ub jestem przedstawicielem, pelnomocnikiem takiej dziala noici
(nale2y podaa formq prawnE i przedmiot dziala no6ci): N E DOWCZY

- osobiscie...................



vI.
1. W sp6lkach handlowych (nazwa, siedziba sp6lki): NIE DOTYCZY

- iestem czlonkiem zarzadu (od kiedv)

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy)

2. W spotdzielniach: NIE DOTYCZY

-jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy)

-jestem czlonkiem rady nadzorczejr (od kiedy)

-iestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy)

3. W fundacjach prowadzqcych driatalno(a gospodarczq: N E DOTYCZY

- jestem czlonkiem komisji rewr2yjnej (od kiedy)

x.
Zobowiqzania pieniq2ne o wartoici powyzej 10 000 ziotych/ w tym zaciqgniete kredyty i po2yc.ki ora2
warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokoici):
kredyt hipoteczny w PKO BP SA Parczew na zakup mieszkania - 378.000,00 al, limit kredytowy
12.000,0021na bieiqce potr.eby w PKO 8P SA Parczew.

v t.

lnne dochody osiQgane z tytulu zatrudnienia lub innel dziatalnoici zarobkowej lub zajee, z podaniem
Iwot uzyskiwanych 2 kaide8o tytulu: doch6d brutto z tytulu zatrudnienia 5.333,20 zl.

tx.
Skladniki mienia ruchomeSo o wartolci powyiej 10 000 zlotych (w przypadku pojazd6w mechanicznych
naleiy podaa marke, model i rok produkcji): samoch6d Citroen gerlingo rok prod. 2016 - Wsp6twlasnoSa
matiefska - malzeiska wsp6lno<t majEtkowa, samoch6d IVECO rok prod. 2006 - Wsp6lwlasnoSa
mat2eiska - mal2edska wsp6lnosa majqtkowa, samoch6d ciqiarowy MAN rok prod.2001
Wspdlwlasnoid malieiska - malie6ska wsp6lnoia ma,Qtkowa, koparko-ladowarka CASI rok prod. 2012 -

wsp6iwlasno!e malie6ska - maliedska wsp6lnoia majqtkowa.

l

/

-jestem czlonkiem rady nadzorczej(od kiedy)

Z tego tytulu osiEgnAtem(elam) w roku ubieStym doch6d w wysokoici: ......-.....--....

z tego tytuiu osaq8nQlem{elam) w roku ubieBtym doch6d w wysoko<cii

-jestem czlonkiem zdrzedu (od kiedy): ...........

jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): ...........

Z tego tytulu osiqgnqlem(qiam) w roku ubiegtym doch6d w wysoko6ci: ..



czEsa 8
t.

Informacja nicjawna

(Art,24i. ust. I ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gmimym

(tj. Dz.U 22017 r. poz. 187 5))

Powyisze o6wiadczenie skladam iwiadomyla), ii na podstawie art. 213 5 I Kodeksu karnego za podanie nieprawdy
l!b zataienie prawdy grozi kara pozbawienia wolno(ci.

Parczew,2T.O2.2OZO|

I Niewla(ciwe skrealia.

'i Nie dotyczy dzialalnoici wytw6rc2ej w rolnactwae w zakresie produkcji roilinnej i zwierzQcej, w formie
i zakresie gospodarstwa rodzinnego.

I Nie dotyczy rad nadzorcaych sp6tdzielni mierzkaniowych.
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URZ,AT) MIE]SKI
\ .Pfi ! c 7--ew ltf
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Zal4cznik Nr 2

do zarz4dzenia Nr 653/17

Burmistaza Parczewa

z dnia 29 wrzesnia 2017 r

WPLYN lt O DNI/\
foJpis

INFORMACJA

o sposobic i tcrninie zaprzcstania prowadzcnia dzialalnosci gospodarczei

....... urodzony(a) &.o5..t311,

fr'trt -"i zamieszkal,,'a)

Po zapoznaniu stg z an.24 h ust. 5 uslawy z dnia 8 marca 1990 r' o samorzqdzie gmirnym

(Dz. U. z 2016 r. poz. 446,2 p6b. ztn.) informujQ, 2e F€ryaCz? / nie prowadzq* dzialalnosci

gospodarczej .

**Jednoczesnie informujQ, 2e powyzszq dzialalno(6 zaprzestan? prowadzid rv termlnle

w nastqpuj 4c.v spos6b.

lDW |L.b
(miejsco'troit i data)

ObiaSnienia:
* NiepotrzebneskreSlii.
** Wlpelnii w przypadku prorvadzenia dzialalnosci gospodarczej.

ilntormacja dotyczy: zaskpcy bumistrza, skarbnika gminy seketarz 8minv, kiero\ rikdw j€dnostck

o.eanizacijnvcrr eminy, ososy izaazajqcej iczlonk6w orsan6s' z,rzqd2ajqcych sminnvmi osobani prawnlmi

oraz innych os6b \aydaj4cych decyzje administracyjne w imieniu bMnistrza


