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oŚWlADczENlE MAJĄTKoWE

Zawada, dnia 26 kwietnia Z022r.
(miejscowość, data)

czĘŚĆ A
Ja, niżej podpisana Kornelia Maria LAUER - KoNECKA (LAUER)

{imiona inażWisko olaż nażWisko rodowe)

ur. 05 lipca 1960r. w Opolu,
(data i miejsce urodzenia)

po zapoznaniu się z prżepisami ustawy Z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalnoŚci

gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z żoI7 r. poz. 1393) oraz ustawy z dnia

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Z 20L7 r- poz. 1875), zgodnie z art. 24h tej ustawy

oświadczam, źe posiadam wchodzace w skład malżeńskiei wspólności maiatkowei k*b+ła§6łłią€+-ł+ói
majątełocębny:

l.
Zasoby pieniężne:
_ środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: 1 105 900,00 zł (wspólność majątkowa małźeńska);

- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej - nie dotyczy;

- papiery wartościowe: nie dotyczy,
na kwotę: nie dotyczy.

ll,
1. Domy:

a) dom jednorodzinny o powierzchni 24O m', wartość 484 10ż zl

o kwote 84 102zł stanowiaca wartość za instalowa nei W 2021r. instalaci i fotowo|taicznei ); tytuł

prawny _ własność (wspólność umowna majątkowa małźeńska rozszerzona - notarialna umowa

majątkowa małżeńska z dnia 07.10.2010r.);

b) cztery segmenty mieszkaIne w zabudowie szeregowej o łącznej powierzchni 59o,2 m2 , o Wartości

1107 95o,00zł (wańość segmentów zwiększona o kwotę 157 950z| stanowiącą Wańość

zainstalowanej w 2o2lr. instalacji fotowoltaicznej - 39 487,50zł na 1 segment mieszkalny); tytuł

(wartość bud ku zwiekszona

W

wó j+ar{€§Ęp€Y-.rróitą sekretarza gminY jnei

gmlny, eseby zarĘ

UWaga;
1. osoba skladająca ośWiadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, staranneBo i zupełnego Wypełnienia

każdej z rubryk.
2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują W konkretnym przypadku zastosowania, naleŹywpisaĆ "nie dotvczv".

3. osoba składaiąca oświadczenie obowiązana jest określić przynależnoŚć poszczególnych składnikÓW

maiątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i maiątku objętego małŻeńską wspólnoŚcią

maiątkoWą,
4. ośWiadczenie maiątkowe dotyczy majątku w kraju iza granicą.

5. ośWiadczenie majątkowe obejmuje róWnież Wierzytelności pieniężne.

6. W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, W części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu

zamieszkania składającego ośWiadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.

zatrudniona w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim na stanowisku Sekretarza Gminy
(mieFce zatludnienia, nanowisko lUb fUnkcja)



prawny - własność (wspólność umowna majątkowa małźeńska rozszerzona - notarialna umowa

majątkowa małżeńska z dnia 07 ,LI,żO'J.Or .);

2, M ieszka nia:

a) mieszkanie o powierzchni 1ż8,9O m2, o wańości: ż1,6 600zł; tytuł prawny: własność (wspólność

majątkowa małżeńska);

b) połowa mieszkania o powierzchni 78 m2 o Wartości 150 0O0zł; współwłasność (wspólność

umowna majątkowa małżeńska rozszerzona - notarialna umowa majątkowa małżeńska z dnia

07.10.2010r,) Współwłaścicielem lokalu w 1/2 częścijest syn męża.

3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: nie dotyczy, powierzchnia: nie dotyczy
o Wartości: nie dotyczy
rodzaj Zabudowy: nie dotyczy
tytuł prawny: nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnęłam w roku ubiegłym przychód idochód w wysokości: nie dotyczy

4. lnne nieruchomości:

a) działka przydomowa o powierzchni 0,6781 ha: teren zabudowany budynkiem mieszkalnym

Wymienionym W pkt ll. 1a oświadczenia oraz budynkiem gospodarczym, 8runty pozostałe, rola,

wodociek; wańość: 100 000zł; tytuł prawny: własność (wspólność umowna majątkowa

małżeńska - notarialna umowa majątkowa małżeńska z dnia 07.10.2010r.);

b) działka o pow. 0,1464 ha obejmująca tereny mieszkaniowe, zabudowana budynkami

w zabudowie szeregowej (segmenty Wymienione w pkt ll. 1b oświadczenia); Wartość działki:

10O 000zł; tytuł prawny: własność (wspólność umowna majątkowa małżeńska rozszerzona -
notarialna umowa majątkowa małżeńska z dnia 07,LO,żOlOr,);

c) udział wynoszący 1405/10000 części w prawie współwłasności działki gruntu (co stanowi 56,64 m'),

oraz wspó|nych części budynku (wartość ujęta w wartość mieszkania podanej w pkt ll,2a
niniejszego oświadczenia; tytuł prawny: własność (wspólność majątkowa małżeńska);

d) połowa udziału wynoszącego 850/10000 części w prawie współwłasności działki gruntu (co

stanowi 3o,09m2) oraz wspólnych części budynku (Wańość Ujęta W Wartość mieszkania podanej w

pkt l1.2b niniejszego oświadczenia); współwłasność (wspó|ność umowna majątkowa małżeńska

rozszerzona -umowa majątkowa małżeńska z dnia 07.10.2010r).

nie dotyczy

lV.
Posiadam akcje w spółkach handIowych - należy podać liczbę i emitenta akcji: nie dotyczy
akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji W spółce: nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnęłam w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

Nabyłam (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przyna!eżnego do jego majątku odrębnego)
od Skarbu Państwa, innej państwoWej osoby prawnej, jednostek samorządu terytoriaIne8o, ich

2

l ll.
Posiadam udziały w spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta udziałów:
udziały te stanowią pakiet Większy niż 10% udziałóW W spółce: nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnęłam w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy



związkóu komunalnej osoby prawnej lub związku metropolita lnego następujące mienie, które podlegało

zbyciu w drodze przetargu - należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo: nie dotyczy

Vl.
1, prowadzę działaIność gospodarczą' (naIeży podać formę prawną i przedmiot działalnoŚci): nie dotyczy,

- osobiście - nie dotyczy

- wspólnie z innymi osobami - nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnęłam w roku ubiegłym przychód idochód w wysokości: nie dotyczy.

2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej działalnoŚci

(należy podać formę prawną i przedmiot działalności): nie dotyczy,

- osobiście - nie dotyczy,

- wspólnie z innymi osobami - nie dotyczy,

Z tego tytułu osiągnęłam w roku ubie8łym dochód w wysokości: nie dotyczy.

Vll.
1, W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): nie dotyczy

*jestem członkiem zarządu (od kiedy): nie dotyczy,

-jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy,

-jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy,
Z tego tytułu osiągnęłam w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

2, W spółdzie|niach: nie dotyczy,
*jestem członkiem zarządu (od kiedy): nie dotyczy,

-jestem członkiem rady nadzorczej'(od kiedy): nie dotyczy,

-jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy,
Z tego tytułu osiągnęłam w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

3. W fundacjach prowadzących działaIność gospodarczą: nie dotyczy,

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

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy,

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnęłam w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy.

Vlll.
lnne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęĆ, z podaniem

kwot uzyskiWanych z każdego tytułu (małżeńska wspólność maiatkowa):

1) wyna8rodzenie z tytułu zatrudnienia w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim na stanowisku

sekretarza Gminy: przychód !3o797,60 zl; dochód brutto t27 !97,60 zł;

2) działaIność wykonywana osobiście - pełnienie funkcji Przewodniczącej Gminnej Komisji

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dobrzeniu Wielkim: przychód 8 600,00 zł; dochód

brutto: 6 880,00 zł;

3) działalność wykonywana osobiście -członkostwo w Gminnym Biurze Spisowym - Narodowy Spis

Powszechny Ludności i Mieszkań 2oż1: przYchód 4 900,00 zł; dochód brutto 3 92o,o0 zt;

4) przychód znajmu: Lżż 33Lzł. (roz|iczany ryczałtem: PlT-28 składany przez małżonka -
NlP 75412ż737 4\.

lX.
Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych

należy podać markę, model i rok produkcji):

W



4

1) samochód osobowy Volkswagen GOLF lV, rok produkcji: 2OO2 - małżeńska wspólność
majątkowa i współwłasność z synem;

2) samochód osobowy Mercedes-Benz C 22o cDl, rok produkcji: 2009, małżeńska wspólność
majątkowa;

3) samochód osobowy Mercedes BenZ E 200 cDl, rok produkcji 2014, małżeńska wspó|ność
majątkowa;

4) samochód osobowy Mercedes BenZ GLA 180D, rok produkcji 2016, małżeńska wspólność
majątkowa;

5) Lasery medyczne używane w jednoosobowej działalności gospodarczej, prowadzonej
osobiście przez męża (prywatny gabinet lekarski - Józef Konecki Centrum Terapii
Laserowej Lasermedic, NlP 754122737 4\.

x.
Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 złotych, W tym zacią8nięte kredyty i pożyczki oraz
warunki, na jakich zostały UdżieIone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości):

czĘŚĆ B

Adres zamieszkania osoby składającej ośWiadczenie: Jawność informacji wyłączona na

podstawie art.24i ustawy 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U, z 2018 r.: poz,994,

1000, 1349 z pózn. zm.)

Mieisce położenia nieruchomości wymienionych w punkcie ll części A (adres): Jawność

informacji Wyłączona na podstawie art.24i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

gminnym (Dz.u,z2oI8r,: poz,gg4, 1ooo, 1349 zpózn.zm.\

Powyższe ośWiadczenie składam świadoma, iż na podstawie art.233 § 1 Kodeksu karnego za podanie
nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.

7awada, ż6 kwietnia 2022r
(miejscowość, data)

Olkełu ohe r..!rnu ,

(podpis)

1 Niewłaściwe skreślić.

' Nie dotyczy działalności Wytwórczej W rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, w formie
i zakresie gospodarstwa rodzin nego.

u Nie dotyczy rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych.

M


