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Załącznik Nr 2 do Rozpoľządzenia Prezesa Rady Ministrów
zdnia26 lutego 2003 roku ( Dz. tJ.22017 r.,po2.2020)

wójta' zastępcy wójta' jednostki organĺzacyjnej
gminy' osoby zarządz^Jącej i osobą prawną oraz osoby

wydającej wójta

, dnia 06. 04.2020 r

Uwasa:

1. osoba składająca oświadczen
każdej z ľubryk.

Siu

ie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, i zupelnego wypełnienia

2. Jeżeli poszczególne ľubľyki nie znajdują w konkľetnym przypadku zastosowania, należy wpisać ..nie dotvczv''.

3. osoba skladająca oświadczenie obowiązana jest okľeślić' przynależność poszczególnych skladników majątkowych,
dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego malżeńską wspótnością majątkową.

4. oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kľaju i za granicą.

5. oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje ľównież wieľzytelności pieniężne.

ó. W części A oświadczenia zawaľte są informacje jawne, w części B zaś infoľmacje niejawne dotyczące adľesu
zamieszkania skladającego oświadczenieoraz miejsca położenia nieľuchomości.

CZĘŚĆ 
^

Ja, niŻej podpisany(a) ........ Renata Agnieszka Wawerek
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe )

oŚ

Swiderska

urodzony(a) ......3 1 . 12. t96B r w Łukowie

.Przedszkole Miejskie nľ 3 w Łukowie- dyrektor

( miejsce zatrudnienią stanowisko lub funkcja )

po Zapoznaniu się z pľzepisami ustawy zdnia21 sieľpnia 1997 r. o ogľaniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej

przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz.IJ.2017 r. poz' 1393) oraz ustawy z dnia 8 marca l99O ľ. o samorząđzie

gminnym (Dz.U. z2017 r. poz' 1875) , zgodnie z art.24h tej ustawy oświadczam. że posiadam wchodzące w skład

małżeńskiej wspó|ności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny :

T.

Zasoby pieniężne :

- śľodki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej l0.000 złotych

- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej '......nie dotyczy
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_ papieľy wartościowe nie dotyczy

ii. 
...... na kwotę .. .... nie dotyczy .

l. Dom o powieľzchni : .'..l20.... m2, o wartości : .'...około l80 tys.zł....'.

Ęĺtuł pľawny..... współwłasność...

2.Mieszkanieopowieľzchni....50,70m'oraz 60m2 owaľtości: ...'około 250 tys. zł. oraz20O tys' zł

týuł pľawny : .... współwłasność...

3. Gospodarstwo rolne :

ľodzaj gospodaľstwa : ..... nie dotyczy.....' ........, powieľzchnia : ..... nie dotyczy...

o waľtości: ..'.. nie dotyczy '..

ľodzaj zabudowy : .... nie dotyc zy ... ...

týułprawny: ... nie dotyczy...

Ztego týułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości : ... nie dotyczy.

4. Inne nieruchomości :

powierzchnia : ..... nie dotyczy...

o waľtości nie dotyc2y..................

týułprawny: .... nie dotyczy....'

III.

Posiadam udziĄ w spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitęnta udziałów

...... nie dotyczy.

udziaĘ te stanowią pakiet większy niż l0% udziałów w spółce : .... nie dotyczy....'.

Ztegotýułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości : .... nie dotyczy.....
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IV.

l. Posiadam akcje w spółkach handlowych - naleŻy podać liczbę i emitenta akcji

.... nię dotyczy'...

akcje te stanowią pakiet większy niż l0%o akcji w spółce : .... nie dotyczy

Ztego týułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokoŚci : ..'. nie dotyczy

V.

Nabyłem(łam) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przyna|eżnego do jego majątku odľębnego) od Skaľbu
Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samoľządu terýorialnego, ich związków komunalnej osoby prawnej
lub związku metropolitalnego następujące mienie, któľe podlegało zbyciu w dľodze przetargu - naleŻy podać opis mienia
i datę nabycia, od kogo :

nie dotyczy........

VI.

l. Prowadzę działalnoŚć gospodarczą2 ( naleŻy podać formę prawną ipľzedmiot działalności)

... nie dotyczy....

- osobiście . '. n ie doty czy .

- wspólnie zinnymi osobami .... nie dotyczy

Ztego týułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokoŚci : .... nie dotyczy..''

2. Zarządzam działa|nością gospodaľczą lub jestem pľzedstawicielem pełnomocnikiem takiej działalności ( należy
podać formę pľawną i przedmiot działalności ) : .......

... nie dotyc 2y...........

- osobiście ...' nie dotyczy...'.

- wspólnie z innymi osobami .... nie dotyczy...

Ztego týułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości : ..... nie dotyczy.....'....
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VII.

l.W spółkach handlowych ( nazwa, siedziba spółki).... nie dotyczy

-jestem członkiem zarządu ( od kiedy ): '.. nie dotyczy

-jestem członkięm radynadzorczej ( od kiedy ) :'... nie dotyczy

-. jestem członkiem komisjirewizyjnej ( od kiedy ) : ..' nie dotyczy

Ztego týułu osiągnąłem(ęłam) w ľoku ubiegłym dochód w wysokości nie dotyczy

2.W spółdzielniach
nie dotyczy...

-jestem członkiem zarządu ( od kiedy ): ... nie dotyczy

-jestem członkiem rady nadzoľczej3 ( od kiedy ) : ... nie dotyczy

- jestem członkiem komisjirewizyjnej ( od kiedy ) : ..'. nie dotyczy

Z tego qĄUłu osiągnąłem(ęłam) w ľoku ubiegłym dochód w wysokości
3.W fundacjach prowadzących działalność gospodarczą:

.... nie dotyczy.

.. nie dotyczy

_ jestem członkiem zarządu( od kiedy ): ... nie dotyczy

-jestem członkiem ľady nadzoľczej ( od kiedy ) : .... nie dotyczy

- jestem członkiem komisji ľewizyjnej ( od kiedy ) : ... nie dotyczy
Z tego týułu osiągnąłem(ęłam) w ľoku ubiegłym dochód w wysokości

VIII.

Inne dochody osiągane ztýułu zatľudnienia lub innej działalności zaľobkowej lub zajęć, z podaniem kwot uzyskiwanych

zkaŻdego týułu:

dochody ze stosunku pracy

z najmu - 9.600zł

l06 .'7 07 zł
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tx.

Składniki mieniaruchomego o waľtości powyżej l0.000 złotych ( w pľzypadku pojazdów mechanicznych należy podać

.....Toyota RAV 4 - ľok 2006 właścicielem jest mąz

.x.

Zobowiązania pienięŻne o waľtości powyżej l0.000 złoĘch, w tym zaciągnięte kľedýy i poŻyczki oraz waľunki, na jakich
zostĄ udzielone ( wobec kogo, w zwięku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości ) : ...............'

.....Pracownicza Kasa Zapomogowo Pożyczkowa PKP PLK SA - 1l.000 złotych.'....
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CzĘŚĆ B il

Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie art. 233 $ 1 Kodeksu karnego za podanie nieprawdy
lub zatajenie pľawdy grozikara pozbawienia wolności.

Łuków, 06.04.2020r
( miejscowośÓ, data )

...-f.pł..zł,p'.. .......r,l.uĺ e^ľ..L
( podpis )

l Niervlaściwe skreśliÓ.
2 Nie dotyczy działalności wýwórczej w rolnictwie w zakľesie
produkcji roślinnej i zwierzęcej, w formie i zakresie
gospodaĺstwa ĺodzinnego.

] Nie dotyczy ĺad nadzoĺ czy ch spółdzielni m ieszkaniowych.

\
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