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llwaga:

1. Osoba skladaj4ca oiu'iadczeoic obo\r'i47anr iest do zgodnrlio

staranncgo izupelnego wlpelnieni! kaidcj z ruhr!k.
Drir$d{,

2. .Icicli poszczegdlne rubrlki nic znaiduj4 lr konkrctn]m przlpadku z{!lirsoNaura

, nale4 $'p isa{ ..nie dohczr)'

i. Osoba skladaj4ca oswiadczcoie oborri4zaDa jcst okreslid przttrrleznoSd

poszczcg6lnych skladnik6rv maj4lkoul'ch, dochod6ri i zohot+iqzai do maj4tku

odr(bnego i maj.ltku objttego malicisk4 wspdlnosci{ majetko$q.

4. Os$iadczetrie maj{lkowe doqcz} maj{tku $ kraju iza granic4.

5. OS\triadczenie majAtkorvc obtimu.ic r6u nic, nicrzytelnoSci pienitztrc.

czr,;sc A

Ja. ni2ej podpisana Malgorzata N4aria Palctlr z d. N{arcirriak

uodzona 6 sicrpnia 1971r. w Rtrciborzu
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Dyreklor Gminnei Bibliotcki Puhlicznej \\' Pietro\a'icach Wielkich

6. W czg(ci A oS*iadczenia zalvnrlc s4 infornlacjc ja\vnc. \r czdci B za( itrformacje

nicjawnc do$tzrlcc ndresu zamicszkania skladajAccgo o(\triadczcnic oraz micjrca

poloienia nieruchomoSci.



l.

Zasoby picnigzne

- (rodki picniqZlc zgronratlzone u ua)ucie polskicl : I'1900,9t)zl

Srodki picnigznc zgromadzonc l rvaluclc obcej : l508,O0ELrr

- fapier\ wartoicio\\c : nic dotlczl
" rr'' lr'ote

II

l. Dom o po\\'ierzchni : 160 m'. o wartoici 200 l's /
tltul pmwny : wlas[osi

2. Mieszkanie o powierzchni : nie dot-vczy m ', o wartoici

tytul prawnl:

Z tego tylulu osi4gn4lcm (glam) u roktt ubicglym przych6d i doch6d rv wysoktici

nie dotycz)

4. Inne nieruchomoici :

powierzchnia : nie dotyczy

o \ Jnoici :

tuul praunl : ........... ..........
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po zapoznaniu sig z przcpisarni ustau] z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ogralliczeniu

prowadzcnia dzialalrro(ci gospodarczcj przcz osobv pelniqce lirnkcjc publicznc (l)z'lJ' z

2017r.. poz.l393) olaT usta\\) z clnia 8 marca I990 roku o samorz4dzic gminnyn (l)7'[-I z

2017r.. poz. I875). zgodnie z arl.2'1h lci usta\\a o(uiadc7arn.2e posiada[r rvchoclzacc u

sklad mal2eirskiej rtsp6lnosci nlajqtko\\ej lub stanolviace moi majiltek odrebn) :

3. Gospodarstwo rolne :

rodzaj gospodarst$'a : grun1y ome,

powierzchnia : 0,94 ha

o warlosci:5875021
rodzcj zahud,,w) : ... . . .. .. .......... ..

qtul prawny : wlasnoSi



Posiadam udzialy w sprilkach handlorvych nalez.v podai liczbg i emitenta udziak')$

nie dotyczy

udzialy tc stanowi4 pakict *igksz.v ni2 l0 % udzial6w \\' sp6lce : .......... ... . .......... ...

Ztegot).tuluosi4gn4lcm(glam)urokuubiegllmdoch6dwwysokoSci:...............

Posiadam akcje w sp6lkach handlowych - nale2y podaf liczbg i emilenta akcji

ni€ dotyczy
alcje te stanowiq pakiet wigkszy ni2 10 o/o akcji w sp6lce :

Z tcgo tytulu osiqgn4lem (Qlam) u' roku ubicglym doch6d w rT'ysokoSci : . .......

Nabylem (am) (nabyl m6j malzonek, z tllqczcniem mienia przynale2nego do jego maj4tku

odrgbnego) od Skarbu Panstwa, innej palist&owej osoby prarvnej. jednostek seunorz4du

ter),torialnego, ich ariqzk6u', komunalnej osoby prawnej lub zwiqzku mehopolitalnego

nastqpuj4ce mienie, kt6re podlegalo zb,vciu w drodze przctargu nale2y podad opis micnia i

datg nabycia. od kogo: nie dofyczy

vt.

l. Prorvadze dzialalnoso gospodarczq ' (na1e2y podai fonnE prarvn4 i przcdmiot

dzialalnosci): nie dotrczy
osobii.i<.....

- r\polnie,/ inr\rr)i ,,..,b.rmi .. .... ... ..........

Z lego tytuiu osiqgnqlem (elam) u roku ubicgl)m przych6d i doch6d u' r.wsokoiei : ...

2. Za']zqdzafi dzial?,b,oicill gospodarczq lubieslem przcdstaB icielem. pehromocnikiem turkic'j

dzialalnoici $a1e2y podat lbrmg prann4 i przeduriot dzialalnoSci ) : nie dot"vcz,v

- osohiicie ........... .

\\illilni( / innlmr osJbami ... ...

Z lego tylulu osi4gfl4lcm (qlam) \! roku ubicglym doch6d r'" rvysoko(ci : ....-................

1. W sp6lkach handlowych (nazwa, siedziba sp6lki) : nie dotyczy
-je.tem czlonlicm zarzqdu tod kiedl t : ....... ..... ....................................
-jestem cz,lonkiem rady nadzorczej (od kiedy) :

- jestem czlonkiem komis.ji relvizyjnej (od kiedy) : ................................

Z tego t),tulu osiqgnqlem (glam) w roku ubieglym doch6d w uysoko6ci

IV.

III.

VII.
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2. W sp6ldzielniach: nic dot1cry
- jestem czlonkiem zarz4du (od kiedy) :

-jestem czlonkiem rady nadzorczej '(od kiedl) : ........ .... ... .. .. ...... .. .

- jcstem czlonkiem komisji rc\lizlnej (od kiedl) :

Z tego t).tnlu osiqgnqlem (qlam) w roku ubieglym doch6d lv'wysokoici

3. w lundacjach pro\vadzacych dzialalno(t gospodarczq : nic dof}cz"\

-jestem czlonkiem zarz4du (od kicdl) : -...... . ....-........ .. ..-......... .-..

-jestem cTlonkiem md-v nadzorczej (od kiedl):. ... ........- ...
- jcslcm czlonliiem komisji rervizljncj (od kicdl ) :

Z lcgo lylulu osiagnqlem iqlaln) $ roku ubicglym dochod rv rv-vsoko(oi

v l.

lnac dochody osiqgarre z l)'lLLlu zalrudnic a Lub inrrcj dzialalno(ci zal-rbkorvei lub zaici.

z podanicm k*ot llz)skiuanlch z kazclcgo tytuln :

l. 525i4.7,121 umou.r o pracc

2 2120-00 umowa zlecenie.

3. 10(x).00 PIT,|0 (pehrienie obouiazk6w spolcczn-vch i oby\tatelskich)

lx.

Skladniki mienia ruchomego o \\artosci powyzcj l0 000 zlotych ( *'przypadku pojazd6rv

mechanicznych nalezy podarl markq , model i rok produkcji) : nic dotyczy

x.

Zobowiqzania pieniq2ne o tartoici po\\J2,ej 10 000 zlotych, w tym zaciqgnigtc kredlty

i pozyczkl oftz warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zu'ivku z iakim
zdarzeniem, w jakiej uysokosci) i nie dotycz-v
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Pietrowice Wielkie
(mi€jscowos.

29 kwietnia 2021r
dara) (podpis.)

1. NiewlaSciweskeili6.
2. Nie dotyczy dzialalnosci wltw6rczej w rolnictwie',l zakresie produkcji ro5linncj i

zwierzqcej, w formie i zakcsie gospodarstwa rodzinnego.

3. Nie dotyczy rad nadzorczych sp6ldzielni mieszkaniowych.
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