
OSWIADCZENIE MAJ4TKOWE KONCOWE

w6jta, zastfpcy wojta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy,
osoby zaraa.dzaja.cej i cztonka organu zarza.dzaja.cego gminna. osoba. prawna.
oraz osoby wydaja.cej decyzje administracyjne w imieniu wojta1

Uwaga:

1. Osoba skladajqca oswiadczenie obowiqzana jest do zgodnego z prawda,, starannego i zupetnego wypetnienia
kazdej z rubryk.

2. Jezeli poszczeg6lne rubryki nie znajduja. w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy wpisac ..nie dotyczv".

3. Osoba skiadajaca oswiadczenie obowiazana jest okreslic przynaleznosc poszczegblnych skfadnikdw majat-
kowych, dochodow i zobowiazari do majatku odr?bnego i majatku obj^tego mafzehskq wspolnosci^ ma-

4. Oswiadczenie majatkowe dotyczy majatku w kraju i za granica..

5. Oswiadczenie majqtkowe obejmuje rowniez wierzytelnosci pieniezne.

6. W cze^ci A oswiadczenia zawarte sg informacje jawne, w cze^ci B zas informacje niejawne dotyczace adresu
zamieszkania sktadaja.cego oswiadczenie oraz miejsca potozenia nieruchomosci.

CZ^SC A

Ja, nizej podpisany(a) Elzbieta Matgorzata De.bowska, nazwisko rodowe: Pawelczyk

urodzony(a)

dyrektor Muzeum Miejskiego w Zabrzu

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dziatelnoSci
gospodarczej przez osoby petnia.ce funkcje publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1393) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorza.dzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), zgodnie z art. 24h tej ustawy oswiadczam, ze posiadam
wchodzqce w skted matzehskiej wsp6lnosci maj^tkowej lub stanowia.ce m6j maja.tek odrebny::

I.

Zasoby pieniezne: — srodki pieniezne zgromadzone w walucie polskiej: 37 000

- srodki pieniezne zgromadzone w walucie obcej:. nie dotyczy

— papiery wartosciowe:.. nie dotyczy

na kwote:



1. Dom o powierzchni:. nie dotyczy m2, o wartosci: tytuf 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 tytirtu osia.gnatem(efam) w roku ubiegtym przychod i dochod w wysokosci:

4. Inne nieruchomosci: nie dotyczy

powierzchnia:

o wartosci:

tytuJ prawny:

III.

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

udzialy te stanowia. pakiet wiekszy niz 10% udzialow w spolce:

Z tego tytulu osia.gnajem(elam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci:

IV.

Posiadam akcje w spoJkach handlowych - nalezy podac liczbe i emitenta akcji: nie dotyczy

akcje te stanowiq pakiet wiekszy niz 10% akcji w spolce:

Z tego tytirtu osia.gnatem(etam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci.

V.

Nabytem(am) (nabyt mqj matzonek, z wyiqczeniem mienia przynaleznego do jego maja.tku odrebnego) od Skarbu
Panstwa, innej paiistwowej osoby prawnej, jednostek samorza.du terytorialnego, ich zwiazkow, komunalnej osoby
prawnej lub zwia.zku metropolitalnego nastepuja.ce mienie, ktore podlegalo zbyciu w drodze przetargu - nalezy podac
opis mienia i date nabycia, od kogo:.. nie dotyczy



VI.

1. Prowadze dziatalnosc gospodarcza.2 (nalezy podac forme prawna. i przedmiot dziatalnosci):

• osobiscie. - nie dotyczy

wspolnie z innymi osobami - nie dotyczy

Z tego tytutu osia.gna.tem(etam) w roku ubiegtym przychod i dochod wysokosci:.

2. Zarzaxlzam dziatalnoscia. gospodarcz^ lub jestem przedstawicielem, petnomocnikiem takiej dziatalnosci (nalezy

podac forme prawna. i przedmiot dziatalnosci) nie dotyczy

osobiscie.. nie dotyczy

wspolnie z innymi osobami.... nie dotyczy

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

VII.

1 W spotkach handlowych (nazwa, siedziba spotki): nie dotyczy

jestem cztonkiem zarza/Ju (od kiedy):

jestem czlonkiem rady nadzorczej {od kiedy).

jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):.

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

2. W spotdzielniach: nie dotyczy

jestem cztonkiem zarzajdu (od kiedy):
3jestem cztonkiem rady nadzorczej {od kiedy)

- jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytutu osia.gna.tem(etam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci.

3. Wfundacjach prowadza.cych dziatalnosc gospodarcza.: nie dotyczy

jestem cztonkiem zarzqdu (od kiedy):

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

jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):.

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



VIII.

Inne dochody osiagane z tytutu zatrudnienia fub innej dzialalnosci zarobkowej lub zajec, z podaniem kwot

uzyskiwanych z kazdego tytuiu:

zatrudnienie la.cznie: 103 115,68

IX.
Skiadniki mienia ruchomego o wartosci powyzej 10 000 zlotych (w przypadku pojazdow mechanicznych

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

Fiat Grande Punto

rocznik2007

X.

Zobowia.zania pieniezne o wartosci powyzej 10 000 ztotych, w tym zacia.gniete kredyty i pozyczki oraz
warunki, na jakich zostafy udzielone (wobec kogo, w zwi^zku zjakim zdarzeniem, w jakiej wysokosci):

nie dotyczy

CZ^SC B

Adres zamieszkania osoby skiadajgcej oswiadczenie:

Miejsce potozenia nieruchomosci wymienionych w punkcie II czesci A (adres):

1-4 nie dotyczy

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

(miejscowo££, data) (podpis)

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

rodzinnego.
3 Nie dotyczy rad nadzorczych spoldzielni mieszkaniowych.


