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Pictrowice Wielkie, dnia 28.04.2022 n

Uwaga:
l. Osoba skladajqca oSwiadczcnie obowi4zlna jest do zgodnego z prarvdq, starannego i zupelncgo

wypelnicnia kaidej z rubryk.
2, Jeircli poszczeg6lne rubryki nie znajdujq w konkretnym przypadku zastosowania, nale,y wpisad l4i9

dotvcf.
3. Osoba skladajqca o5rviadczcnie obowiqzana jcst okrcSlid przynaleZnoSt poszczeg6lnych skladnik6w

majqtkorych, dochod6w i zobowiqzari r.lo majqtku odrgbnego i majQtku objgtego malZeiskl wsp6lIoscil
majetkowe.

4. Oswiadczenie maj4tkowe dotyczy maj{tku w kraju i za granicq.
5. O5wiadczenie majqtkowe obejmuje r6wnici wierzytelnoSci pienig2ne.
6. W czgici Ao(wiadczenia zawarte sq irrformacjc jarvne, w czg6ci B za5 informacje niejawnc dotycz4ce adresu

zamieszkania skladajqcego oSwiadczenie oraz miejsca polorenia nieruchomoSci.

cz4sc A

Ja, ni2ej podpisany(a), Malgorzata Maria Paletta z d. Marciniak,

urodzony(a) 6 sierpnia 1971r. w Rnciborzu

Gminna Bibtioteka Publiczua w Pictrowicach Wielkich' Dyrektor

k

po zapoznaniu sig z przepisami ustawy z dnia 2l sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prorvadzenia dzialalno5ci

gospodarczej przez osoby pelni4ce funkcje pubticmc (Dz. U. z 2017 r. poz. 1393) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990

r. o samorz4d2ie gminnym (Dz. tJ. z 2018 r. poz. 994), zgodnie zart.24h tej usta*y o(wiadczam, ze posiadam

wchodz4cc w sklad mal2eriskiej rvsp6lnoSci maj4tkowej lub stanowiqce m6j majqtek odrqbny:

I,
Zasoby pienigine:
- Srodki pienig2ne zgromadzone w walucie polskiel: 18 347,29 zl

- papiery wartoSciowe: nie dotyczy

. na kwotg:

-Srodki pienigine zgromadzone w rvalucic obcej: 2937,99 EUR



o wartosci: ....

tytul prawn)

IIL
Posiadam udziaty w sp6lkach handlowych - nalery poda6 liczbg i emitenta udzial6w:

nie dotyczy

Z tego tytulu osiqgn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d rv wysokodci

IV.
Posiadam akcje rv sp6lkach handlowych - naleZy podai liczbg i emitenta akcji:

nie dotycry

Z tego tytulu osi4gnqlem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci

v.
Nabylem(am) (nabyl m6j malzonek, z wylqczeniem mienia przynaleinego do jego majqtku

odrgbnego) od skarbu Pa6stwa, inncj paristwowej osoby prarvnej, jednostek samorz4du

terytorialnego, ich zwi4zk6ui komunalnej osoby prawnej lub aviqzku metropolitalnego nastgpujqce

rnienie, kt6re podlegalo zbyciu w drodze przetargn - nalezy poda6 opis mienia i datq nabycia, od kogo:

nie dotyczy

I
1. Dom o porvierzchni: 160 m2, o rvartosci: 30000021' q'tul prawny: wsp6twlasnoS6 malzeiska

2. Mieszkanie o powierzchni: .......ffi2, o warto$ci: ...'.....'.'.....tytut prawny:

3. Go spodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: grunty ome, po'Nierzchnia: .0,941u, o wartoSci: 6000021

rodzaj zabudowy: nie dotyczy

tytul prawny: wsp6hvlasno6i malZetiska

Z tego tytutu osi4gn4lem(Elam) u' roku ubiegtym prrych6d i doch6d rv wysokoSci: .. " " " " " " " '
4, Inne nieruchomo6ci:

powierzchnia: nie dotyczy

udzialy te stanowiq pakiet wigkszy niZ 10% udzial6r;'w sp6lce:... ... " " '

akcje te stanowi4 pakiet wigkszy nrz 10% akcji w sp6lce:. '



vI.
l. prowadzg dzialalnosi gospodarcz42 (nalezy podai formg prawn4 i przedmiot dzialalnosci):

nie dotyczy

- osobiScie

- rvsp6lnie z innymi osobatni

Z tego tytuiu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokoSci

;,,;";;2. Zarzqdzam dzialalnoSci4 gospodarczq lub jestem przedslawicielem, pelnomocniki

dzialalno3ci (nalery poda6 formg prawn4 i przedmiot dzialalnoSci): nie dotycry

Z tego tytulu osi4gn4lem(qlam) w roku ubieglym doch6d w wysoko6ci

VIL

- jestem czlonkiem zarz4dn (od kiedy)

- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy)

- iestem czlonkiem komisji rerviryjnej (od kiedy)

Z tego tytulu osiqgnqlem(glcm) w roku ubieglym dochod6w wysokoSci: " " '

2. W sp6ldzielniach: nie dofyczy

- jestem czlonkiem zxz4d,t (od kiedy): .

- jestem czlonkiem rady nadzorczejr 1od kiedy;:

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ......'..

Z tego tytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d rv wysoko5ci

- osobiScie

- wsp6lnie z innymi osobarni

1. W sp6lkach handlowych (nazwa, siedziba sp6lki): nie dotyczy



3. W fundacjach prowadz4cych dzialalnoSi gospodarcz4: nie dotyczy

- jcstem czlonkiem zarz4du (od kiedl)

- jestem czionkiemrudy nadzorczej (od kiedy)

Z tego tytulu osiqgnqlem(glam) w roku ubiegtym doch6d w wysokoSci

VIII.
Inne dochody osiqgane z tytutu zatrudnienia lub innej dzialalno6ci zarobkowej lub zaj96, z podaniem

kwot uzyskiwanych z kazdego tytulu:
| . 54271,45 zl umowa o pracg
2. 19849,06 zl umowa zlecenie

IX.
Skladniki mienia ruchomego o rvartosci powyzej 10.000 zlotych (rv przypadku pojazd6r'r'

mechanicznych nale2y podad markg, nodel i rok produkcji): nic dotycry

x.
zobova4zania pienig2ne o wartosci powyzej 10.000 ztotych, rv tym zaci4gnigte kredyty i poiryczki

oraz warunki, na ji<ich zostaly udiielone (wobec kogo, rv zwi4zku z jakim zdarzentem, wjakiej

wysoko6ci nie dotycz,y

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy).....'..'.



Powy2sze o6wiadczenie skladam Swiadomy(a), i2 na podstawie art' 233

podanie nieprarvdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnoSci'
$ I Kodeksu kamego za

(podpis)
Pietrowice Melkie 28 kwietnia 2022r.
(miejscowo56, data)

I

2.

J

Niewla5ciwe skre5lii.

Nie dotyczy dzialalnosci rqtw6rczej w rolnictwie w zakesie produkcji roslimej i
zt'irerzgcej, w formie i zakesie gospodarstwa rodzinnego'

Nie dotyczy rad nadzorczych sp6ldzielni mieszkaniowych' '


