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OSWIADCZENIE MAJAIKOWE

w6jta, zastQpcy w6jta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostkt organtzacyjnel gminy,
o8oby zarzqdzajqcej i czlonka organu zarzqdzajecego gminnq osobq prawnq

oraz osoby wydaiqcej decyzje admlnistracyjne w imieniu w6jtar

Piet,owice W e kie dnia 06-04-2021 t
rm eFcswosc)

Uwaga:

1. Osoba skladajqca o6wiadczenio obotviqzana jest do zgodnego z prawdq, starannego I zupelnego
wype.lnienia kardel z rubryk.

2. Jeieli poszczeg6lne rubryki nie znajdujq w konkretnym przypadku zastosowanla, nalety wpisad lqD
dotvczv".

3. Osoba sk{adajqca oswiadczenio obowiqzana jest okre6li6 przynaleinogc poszczeg6lnych skladnik6w
majqtkowych, dochod6w i zobowiqzad do majqtku odrqbnego imalQtku objqtogo maEedskq
wsp6lnogclq malqtkowq.

4. Oswiadczoni€ majqtkowo dotyczy majqtku w kraju iza granicq.

5. Oswiadczenle malqtkowe obelmure r6wnie2 wierrytelnosci pienieine,

6. W czeSci A oswiadczenla zawarte sq informacje iawne, w czesci B za6 informaejo niojewna
dotyczqce adresu zamleszkanla skladajqcego oSwiadczenie oraz miejsca poloienia ni6ruchomosci.

czESC A

Ja, nizejpodpisany(a) Ewa Paletla, Resler
(inbna i nazwisko araz naNisko rcdowo)

w RopczycachLrrodzony(a) 26-09-1963r

zalrudniona w Gminnym OSrodku Pomocy Spolecznej w Pietrowicach Welkich- KErownik Gmtnnego Osrodka
i9T.99!,--s-p-9199.ar91.........
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po zapoznaniu sae z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dzalalnoscr
gospodarczej przez osoby pelniQce funkcje publiczne (Dz U.z2O19t_poz_ 23gg) oraz uslawy z dnia 8 marca
1990 r o samorzqdzie gminnym (Dz U. z 202Ot. poz. 713), zgodnie z atl.24h le! ustawy oswadczam. 2e
posiadam wchodzqce w sklad mal2e6skiej wsp6lno5ci majqtkowej lub stanowqce m6j majetek odrebny:

t.

Zasoby pienie2nel

- 6rodki pieniQZne zgromadzone w walucie polskiej

- Srodki pieniQ2ne zgromadzone w walucie obcej:

Nie dotyczy

Ni9.-q9i-v.-".:-.v-

-_ p.ep_,..e..ry..y?t19.s-9i9y9:...Nt9.g_oly.gay-......

. na kwote: _Nie



150 wa(osci
lMalzedska wspOlnoSC

Mul prawny: .n9jqqgiv.a_ ..................155000 zl

Nie m2' o
2. Mieszkanie o powezchna: dotyczy wartosci

1 Dom o powierzchni

4. lnne nieruchomosci

powierzchnia: 
..........

0,0642

Nie dotyczy tytul prawny: Nie dotyczy

3. Gospodarslwo rolne: nie pos adam

rodzaj gospodarslwa: .l!i9.991y-qfy.......................... pow erzchnia: N!9 
-dglyc<y- .

o wadosci: ..1119._d_-ol.y_-?..y_.........................

rodzaj zabudowy: Nie d!,.tytzy.. 
_

tylul praw.y: Nie dolyczy

Z tego tytulu osiAgnqlem(lam) w roku !biegiym przych6d i doch6d w wysokoScr: Nie dolyczy

o warlosci

35 000 z]

l,,lul prawny: 
.[.4

al2eiska wspdln066 majqtkowa

Posiadam udz aly w spOlkach handlowych nalezy podaa liczbq i emitenta udzial6w:

Nie d

udzialy te stanowiq pakiel wiQkszy ni2 10% !dzia]6ww sp6lce .l!i9-.99j.y-"Jy......................

Z tego tytulu osiqgnqlem(lam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci ..lJi.,"..-d._o.1y..9iy.....

Posiadam akcje w sp6lkach handlowych - nalezy poda6 liczbe i emitenta akcji

Nle 99!Y94v......
akcje te slanowiq pakiet wi9kszy niz 10% akcjiw sp6lce:

Z tego tltulu osiQgnqlem(lam) w roku ub eglym doch6d w wysokosci: Nie dolyczy

Nabylem(am) (nabyl m6j malzonek, z wylqczeniem mienia przynaleznego do jego majqtku odrebnego) od

Skarbu Pahsh,va innej pahstwowej osoby prawnej. jednostek semorzqdu Ierytorialnego, ich zwiqzk6w,

komunalnej osoby prawnej lub zwiqzku metropolitalnego nastQpujEce mrenie, ktOre podlegalo zbyciu w

drodze przetargu - nalezy podad opis mienla idate nabycia, od kogo:

1. Prowadze dzialalnosa gospodarczq'(nalezy podac formQ prawnq i przedmiot dzialalnosci): .lll9.-991J-9!.y............

osobiScie Nie dotyczy

- wsp6lnie z innymi osobam Nle-.d..o,.ly{zy

2. Zatzqdzam dzialalnosciE gospodarczq u b jeslem przedstawic elem, pelnomocnikrem takiel dzialalnosci

.

.

Z tego tytulu osiqgnqlem(lam) w roku r.rbaeglym Nie dotyczy



(nalezy podaa formQ prawnq przedmaot dzialalnosci): Nie dotyczy

- osobiacie Nie dolyczy

VII

- wspdlnie z iinymiosobami Nie

Z tego tylulu os agnqlem(lam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci Ni€ d

1 W spolkach handlowych (nazwa, siedziba spOlki) N e dotyczy

-lestem czionkiem rady nadzorczej (od kiedy): Nie dotyczy

-jestem czlonkEm kom,sji rewizyjnej (od kiedy): Nie

Z tego tylutu os qgnqiem(lam) w roku ub egiym doch6d w wysokoscil

2. W spoldzrelnlach:

Nie dolyczy

Nie dotyczy

-iestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy): Nie dotyczy

- jestem czlonk em rady nadzorczej3 (od k edy): Nie d

- jestem czlonk em komisji rew zyjnet (od k edy): Nie dotyczy

Z tego tyiulu osiqgnqlem(lam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci N e cjoiyczy



3. W fundacjach prowadzqcych dzialalnolic gospodarczq

N e dotyczy

v t.

lnne dochody osiqgane z tytulu zatrudnienia lub innej clzialalnosci zarobkowei l!rb zaiQC, z podanrem kwot

- jeslem czlonkiem zarzqdu (od kiedy): .Nle.

- jeslem czlonkaem rady nadzorczej (od kiedy): Nie dotyczy

- jestem czlonkiem kom sji rewizyjnej (od kiedy): Nle dotyczy

Z tego tytulu osiAgnqlem(tam) w roku !bieglym dochod w \rrysokoscr Nie dolyczy

uzyskiwanych z ka2dego tylulu za 2020r

Nale2nosc ze stosunku ptac\75913,77 zl,dzialalnosc wykonFvana osobiscie, o ktOre.J mowa w art. 13

ustawy: 5 592,00 zl, inne 2r6dta: 925,98 zt. O96lem 82 431,75 zl

tx

x

Skladniki mienra ruchomego o wartosci powyzej 10 000 zlotych (w pzypadku pojazdow mechanicznych nalezy

poda6 marke, model i rok produkcji)i Nie..d-o-ty-c-zy-..........

Zobowiqzania pienie2ne o wartosci powry2ej 10 000 zlotych, w tym zaciAgniqte kredyty i pozyczki oraz warunk ,

Pa2yczka
na iakich zoslaly udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z jakim zdarzeniem, wjakiejwysokosc ) hipoleczna

W PLN udzielona w 2009r. w kwocie 110 880,00 zl na zakup i remont domu m eszkalnego wobec Ewy
i Kryst iana ma1zonk6w Paletla, saldo rachunku na dzieA 31.12.2020 t.76 611,38 zl



Powyzsze oswiadczen e skladam Swiadorny(a), i2 na podstawie a11. 233 S 1 Kodeksu karnego za podanie nie_

prawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolno$ci.

Pieirowice Wielkie. 06'04-202 I r T."p-a.-..?"ddia

1 Niewtasciwe skreslia., Nie dotyczy dziatalnosci wyhvdrczej w rolniclvie wzakresie produkcjiros innej i zwie zecei, wform e izakresie gospodarstwa

3 Nie dolyczy rad nadzorczych spotdz elnim eszkanio\^rych.


