
ośWlADczENlE MAJĄTKoWE

Wójta, zastępcy Wójta,5ekretarza cminy, *ątb.D!!ąpi!Ł kierownika jednostki organizacyjnej

gminy, osoby zarządzającej i czlonka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby

Wydającej decyzje administracyjne W imieniu Wójta1

Kołaczkowo, dnia 18.04.2017 r.

UWaga:

1. osoba składająca ośWiadczenie obowiązana jest do zgodne8o z prawdą, starannego

i zupelnego Wypełnienia każdej z rubryk,
2. Jeźeli poszczególne rubryki nie znajdują W konkretnym przypadku zastosowania, należy

Wpisać ,,!iejg!y9!y:.
3, osoba składająca ośWiadczenie obowiązana jest określić przynależność poszcżególnych

składnikóW majątkowych, dochodóW izobowiązań do majątku odrębnego i majątku objęte8o

małżeńską Wspólnością majątkową.
4. ośWiadczenie majątkowe dotyczy majątku W kraju i ża granicą.

5, ośWiadczenie majątkowe obejmuje róWnież Wierzytelności pieniężne,

6, W części A ośWiadcżenia zawańe są informacje jawne, W części B zaś informacje niejawne

dotyczące adresu zamieszkania składające8o ośWiadczenie oraz miejsca położenia

nieruchomości,

czĘŚĆ A

Ja, niżej podpisana, DANUTA oIEJNlczAK

(nazwisko rodowe) Świnka
urodzona 8 marca 1964.. w ciążeniu
zatludnionaw t rzędzie Gminy Kotaczkowo na stanowisku skarbnik Gminy

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniU prowadzenia

dzialalności 8ospodarcżej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz.U. Nr 106, poz, 679,

z 1998 r. Nr 773, poz.775 i Nr 162, poz. 1126, z 7999 r, Nr 49, poz. 483, z 2000 r, Nr 26,

poż.306 oaz z2oo2 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz. 1806) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r,

o samolządzie 8minnym (Dz. U. z 2oo1 r. Nr 142, poz,1591 oraz z 2oo2 l. Nl 23, poz,z2o, Nl 62,

poz,558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.7217i Nl274, poz. 1806), zgodnie z art. 24h tej ustawy

ośWiadczam, że posiadam Wchodzące W sklad małżeńskiej w5pólności majątkowej lub

stanowiące mój majątek odrębny:



l.
Zasoby pieniężne:
, środki pieniężne zgromadzone W Walucie polskiej: 2.100,- zł
- środki pieniężne zgromadzone W Walucie obcej: nie dotyczy

, papiery WartoŚciowe: nie dotyczy

ll.
1. Dom o powierzchni: 13ą7 m' Wraż z budvnkiem garażowym o powierzchni - 50 m2

znajdują się na dzialce o powierzchni 9oo m' , Wartość ogótem : 362.000,- zł.

tytuł praWny: małźeńska W5pólność majątkowa

2. Mieszkanie o powierzchni: nie dotyczy , o Wartości: nie dotyczy tytuł prawny: nie doty,zy

3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: nie dotyczy, powierżchnia:.-.,,,,.

o Wańości:,,.,,...,,....,,,
rodzaj zabudowy: ...,,,

tńuł praWny:,,,....,,..,,

z tego tytułu osią8nęłam W roku ubiegłym przychód i dochód W Wysokości| """"""
4, tnne nieruchomości: nie dotyczy

lll,
Posiadam udzialy w spółkach handlowvch - należy podać liczbę i emitenta udziałóW:

nie dotyczy,......,,,.....,.
udziały te stanowią pakiet Większy niż 10% udżiałóW W spólce:

Z tego tytulu osiągnęlam W roku ubiegłym dochód W Wysokości: nie dotyczy

lv.
Posiadam akcje W 5półkach handtowych - naleźy podać liczbę i emitenta akcji:

nie dotyczy...,.,,....,,...,

- akcje te stanowią pakiet Większy niż 10% akcji W spółce:

z tego tytulu osiągnęłam W roku ubiegłym dochód W Wysokości:

Nabylam (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależne8o do je8o majątku

odrębne8o) od skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu

terytorialne8o, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które

podle8ato zbyciu W drodze przetargu -należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo:

nie dotyczy.......,,,.......



Vl.
1. Prowadzę dżiałalność gospodarczą2 (należy podać formę prawną i przedmiot dzialalności):

nie dotyczy

- osobiście nie dotyczy

- Wspólnie z innymi osobami nie dotyczy.,,...

Z te8o tytułu osiągnęłam W roku ubiegłym przychód i dochód W Wysokości: nie dotyczy.

2. Zarządżam działalnością go5podarczą tub jestem przedstawicielem pełnomocnikiem takiej

działalności (należy podać formę prawną i przedmiot działalności): nie dotyczy
- osobiście nie dotyczy
- wspó)/re 2 brprj DsDbarDj ,rje dDtycży.,.-,,....,.....

Z te8o tytutu osią8nęłam W roku ubieglvm dochód W Wysokości: nie doty,zy,

- Vll.

1. W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki) nie doty,zy,

- ]'estem członkiem zarządu (od kiedy): nie dotyczy

- jestem członkiem rady nadżorczej (od kiedy)| nie dotyczy

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej {od kiedy): nie dotyczy

ztegotwułu osią8nęłam W roku ubiegłym dochód W Wysokości: ni€ dotycży

2. W spółdzielniach: nie dotyczy

, jestem członk!em zarządu (od kiedy): nie dotyczy

- jestem członkiem radv nadzorczej3 (od kiedy): nie dotyczy

,jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):nie dotyczy
Zte8otytułu osią8nęlam W rokU ubiegłym dochód W Wysokości: nie dotyczy

3. W fundacjach prowadzących działalność gospodarczą: nie dotyczy
-jestem członkiem zarządu (od kiedy): nie dotyczy
, jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy
- jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy

Z teBo tytułu osiągnęłam w roku ubiegłym dochód W Wysokości: nie dotyczy



Vlll,
lnne dochody osiągane ż tytutu Zatrudnienia lub innej dzialalności zarobkowej lub zajęć,
ż podaniem kwot użyskiwanych z każdego tytułu:
zatrudnienie W Urzędzie Gminy Kolaczkowo - 83.56420 zł brutto
dochód męża z tytulu zatrudnienia - 43.00ą28 żł brutto

lx.
składniki mienia ruchome8o o Wartości powyżej 10.000 złotych (W przypadku po.iażdóW

mechanicznych należy podać markę, model i rok produkcji)
opel zafira rok produkcji2O0Ą małżeńska wśpólność majątkowa

x.
zobowiązania pieniężne o Wartości powyżej 10,000 złotych, W tym zacią8nięte kredyty
i pożyczki oraz warunki, na jakich zostały udzieIone (Wobec ko8o, W żWiązku z jakim zdarzeniem,
W.iakiej Wysokości) o8ólem 13.135,92; w tymI
- pożyczka z Ka5y Zapomogowo-Pożyczkowel' przy UMiG we Wrześni, na Wydatki bieżące 1,400,-;
- pożyczka z Zakładowe8o Fundu5zu ŚWiadczeń 5ocjalnych na Wydatki bieżące - 3.ooo, ;

kred}t kon5umpcyjny W PBs Wrześn]a na Wydatki bieżące 1,350,00
kred}t na zakL]p 5przetu AGD w 5antander consumer Bank - 2,892,60

- kred}t !V rach!nkU oszcżędnościowo rozlicżeniowym W PBs Września - 4,493,32,


