
OSWIADCZENIE MAJATKOWE POCZATKOWE

wojta, zastepcy wojta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy,
osoby zarzqdzajacej i czlonka organu zarzqdzajqcego gminnq osobq prawnq
oraz osoby wydajqcej deGyzje-administracyjne w imieniu wdjta1

Zabrze, dnia 20.07.2018 r.
(miejscowo&c)

Uwaga:

1. Osoba skiadajqca oswiadczenie obowia^ana jest do zgodnego z prawdq, starannego i zupetnego wypeinienia
kazdej z rubryk.

2. Jezeli poszczeg6lne rubryki nie znajdujq w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy wpisac ..nie dotyczy".

3. Osoba skiadajqca oswiadczenie obowiazana jest okresiic przynaieznosc poszczegoinych sktadnikow majat-
kowych, dochodbw i zobowiazari do majatku odrebnego i majqtku objetego malzenskq wsp6!nosci^ ma-
jqtkowq.

4. Oswiadczenie majqtkowe dotyczy majqtku w kraju i za granicq.

5. Oswiadczenie majatkowe obejmuje rowniez wierzytelnosci pieniezne.

6. W czesci A oswiadczenia zawarte sg informacje jawne, w cze§ci B za§ informacje niejawne dotycz^ce adresu
zamieszkania sktadaj^cego oswiadczenie oraz miejsca potozenia nieruchomosci.

CZ^SC A

Ja, nizej podpisany(a) Elzbieta Matgorzata Debowska, nazwisko rodowe: Pawelczyk

urodzony(a) 14.07.1962 r w Zabrzu

dyrektor Muzeum Miejskiego w Zabrzu

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu si§ z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dziatalnosci go-
spodarczej przez osoby pelniqce funkcje publiczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 216, poz. 1584 z pozn. zm.) oraz ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z pozn. zm.), zgodnie z art. 24h tej ustawy
oswiadczam, ze posiadam wchodza.ce w sktad matzeiiskiej wspolnosci maja^kowej lub stanowiace moj maja^ek
odr^bny:

I.

Zasoby pieniezne: — srodki pieniezne zgromadzone w walucie polskiej: 17241,88

— srodki pieniezne zgromadzone w walucie obcej: . nie dotyczy

— papiery wartosciowe:.. nie dotyczy

na kwote:



II.
1. Dom o powierzchni:. nie dotyczy m2, o wartosci: tytut prawny:...

2. Mieszkanie o powierzchni:. nie dotyczy m2, o wartosci: tytut prawny:...

3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa:.. nie dotyczy powierzchnia:

o wartosci:

rodzaj zabudowy:

tytut prawny:

Z tego tytutu osi^gn^tem(etam) w roku ubiegtym przychod i dochod w wysokosci:

4. Inne nieruchomosci: nie dotyczy

powierzchnia:

o wartosci:

tytut prawny:

III.

Posiadam udziaty w spotkach handlowych -nalezy podac liczbe i emitenta udziatow: nie dotyczy

udziaty testanowiq pakiet wiekszy niz 10% udziatow w spotce:

Z tego tytutu osia_gnajem(etam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci:

iV.
Posiadam akcje w spotkach handlowych - nalezy podac liczb^ i emitenta akcji: nie dotyczy

akcje te stanowi^ pakiet wiekszy niz 10% akcji w spotce:

Z tego tytutu osiqgnatem(etam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci.

V.

Nabytem(am) (nabyt mqj matzonek, z wyt^czeniem mienia przynaleznego do jego majaiku odrebnego) od Skarbu
Pahstwa, innej pahstwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu terytorialnego, ich zwi^zkow, komunalnej osoby
prawnej lub zwiazku metropolitalnego nastepujqce mienie, ktore podlegato zbyciu w drodze przetargu - nalezy podac
opis mienia i date nabycia, od kogo: .. nie dotyczy



VI.

1. Prowadze dziatainosc gospodarczq2 (naiezy podac form? prawnq i przedmiot dziatalnosci):

- osobiscie. - nie dotyczy

- wspolnie z innymi osobami - nie dotyczy

Z tego tytutu osiaignqtem(etam) w roku ubiegtym przychod i dochod wysokosci:.

2. Zarzqdzam dziatalnosciq gospodarczq lub jestem przedstawicielem, petnomocnikiem takiej dziatalnosci (nalezy

podac forme prawnq i przedmiot dziatalnosci) nie dotyczy

- osobiscie.. nie dotyczy

- wspolnie z innymi osobami.... nie dotyczy

Z tego tytutu osia_gnatem(elam) w roku ubiegtym przychod i dochod w wysokosci:

VII.

1. W spotkach handiowych (nazwa, siedziba spolki): nie dotyczy

— jestem cztonkiem zarzqdu (od kiedy):

— jestem cztonkiem rady nadzorczej {od kiedy):

— jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):.

Z tego tytutu osia_gna.tem(§tam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci:

2. W spotdzielniach: nie dotyczy

— jestem cztonkiem zarzqdu (od kiedy):

— jestem cztonkiem rady nadzorczej3 {od kiedy)

— jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytutu osia.gnajem(etam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci:

3. Wfundacjach prowadzqcych dziatalnosc gospodarcza.: nie dotyczy

— jestem cztonkiem zarz^du (od kiedy):

— jestem cztonkiem rady nadzorczej {od kiedy): ....

— jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):.

Z tego tytutu osi^gn^tem(etarn) w roku ubiegtym dochod w wysokosci:



VIII.

Inne dochody osiqgane z tytutu zatrudnienia lub innej dziatalnosci zarobkowej lub zajec, z podaniem kwot

uzyskiwanych z kazdego tytutu:

zatrudnienie t^cznie: 35090,54 _A. O'l. - / > . £ > • ?

IX.

Sktadniki mienia ruchomego o wartosci powyzej 10 000 ztotych (w przypadku pojazdow mechanicznych

nalezy podac marke, model i rok produkcji): samochod osobowy

Fiat Grande Punto

rocznik2007

X.

Zobowiazania pieniezne o wartosci powyzej 10 000 ztotych, w tym zaciagniete kredyty i pozyczki oraz
warunki, na jakich zostaty udzielone (wobec kogo, w zwi^zku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokosci):

nie dotyczy

CZ^SC B

Adres zamieszkania osoby sWadaja.cej oswiadczenie:
AA -IOC

Powyzsze oswiadczenie sktadam swiadomy(a), iz na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie nieprawdy
lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnosci.

(mi^jscowosc, data)

1 Niewtasciwe skreslic.
2 Nie dotyczy dziatalnosci wytworczej w rolnictwie w zakresie produkcji roslinnej i zwierz^cej, w formie i zakresie gospodarstwa

rodzinnego.
3 Nie dotyczy rad nadzorczych spotdzielni mieszkaniowych.


