
oswtADczENrE MAJATKOWE

w6ita, zastgpcy woit., sekrelarza gminy, skarbnika gminy, kierownika iednostki organlzacyjnej gminy,
osoby zarzadzalecoj i czlonka organu zaeqdzajqcego gminnq osobQ prawnQ

oraz osoby wydaiqcej decyzje admini3tracyjne w imieniu w6jta1

Piekowice Wielkie , dnia 28-04-202Ot r.
(m ejs@rcsc)

Uwaga:

1. osoba skladajqca oswladczenio obowi?ana lest do zgodnogo z p,awdq, stajannogo I zupelnego
wypelnionia ka2dej z rubryk.

2. Joleli poszczeg6lne rubryki ni€ znajdulq w konkretnym p.zypadku zastoaowania, naleiy wpisa6 "!igdotvczv".

3. Oaoba skladaiEca oswiadczenie obowiqzana iest okresliC przynaleino66 poszczeg6lnych akladnlk6w
malqtkowych, dochod6w I zolrowiqzad do maiatku odr$bnego I malqtku obigtego mat2edika
wsp6lno6ciq majqtkowq.

4. O6wiadczenle maiatkow6 dotyczy majatku w kraju a za granicq.

5. Oswiadczanie majEtkow€ obejmuje r6wnieiwlerzytelno6ci pieniQine.

6. W czQsci A o6wiadczenia zawarte aq inrormacie iawne, w cz9sci B za5 intormacle nielawne
dotyczqce adresu zamieszkania 8ktadalqcego o6wiadczenie oaaz mleisca poloienia nieruchomosci,

czEsc A

Ja, ni2ejpodpisany(a), Ewa Paletta, Resler
(iniona i hdzwiska o.az hazwiska rcctow.)

w Ropurodzony(a) 26-09-1963r

zattudniona w Gminnym Osrodku Pomocy Spolecznej w Pielrowicach Wielkich- Kierownik Gminnego Osrodka
P9m99y sp9l99z!9j

(ntejsce zat.udnienra stanowisko lub funkqa)

po zapoznan u sie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczenlu prowadzenia dzialalnosci
rospodarczel p.zez osoby peln qce funkcje publiczne (Dz. U.z2017 t poz. 1393) oraz ustarvy zdnia I marca
1990 r. o samorzEdzie gminnym_(Dz. U. z 2017 t. poz. 1875), zgodnie z atl.24h lel ustawy o6wadczam, 2e
posEcam wchodzece w sklad mai2eiskiej wspolnoSci majatkowej Lub slanowiace m6j majatek odrebny:

t.

Zasoby pieniq2ne:

- Srodki pieniQ2ne zgromadzone w walucie polskiei

- srodki pienie2ne zgromadzone w walucie obcej: 
.

--p..?.p,9.ry.y91s:.91_o,vl....ll!9._q9_tvgrv . .........-.

Nie dotyczy

na kwotQ: Nie dotyczy



m2, o
1. Dom o powierzchni: 

_.................. ,-150. warto6ci 155000 z1 tltul prawny: maJ

Nie m2, o
2. Mievkanie o powieechnr: ._dotyczy. wadosci

3. Gospodarstwo ro ner nie posiadam

rodzaj gospodarstwa: Nie dolyczy

Nie dotyczy .. Mul prawny
.l!i,"_.qgE.9.Y

powierzchnia
l!i.e-.9_o...,ry_g=.y_..................

lvlal2efiska wsp6lnoSi

o warto6ci: Nie dotyczy

rodzajzabudowy:

tytul prawny: Nie

N e dotyczy

Z tego Mulu osiqgnelem(lam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokosci: Nie.dotycz_y

4. lnne nieruchomosci:

Powlerzchnie:

9,9-e1?

o wartosci:

35 OOO zl

Mul prawny: Mal2eiska wsp6lnosi majatkowa

Posiadam udzialy w spolkach handlowych - nalezy poda6 liczbq i emilenta udzial6w:

N e dolyczy

udziaty te stanowiapakiet wiqkszy ni210% udzial6w w spolce: .l!.i9.99!y-"J.I........................... .......

Z tego tytulu osiqgnelem(lam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: ..!!i-"_-q..ojy_"-a_y_........... ................

Posiadarn akcje w spolkach handlowych - nale2y podai liczbQ i em tenta akcli

.Ne 99y9;v
akcle te stanowiq pakiet wiekszy ni2 10% akcjiw spotce:

rrtq 99!y9zy
Z tego tituiu os agnalem(larr r w roku ubieglyn doch6d w,'rrysokosci Nre dotyczy

Nabylem(am) (nabyi moj mal2onek, z wyl4czeniem mienra przynale2nego do jego mal:ltku odrQbnego) od
Skabu Paistwa, innej pa6stwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu teMorialnego, ich zwiAzkow,
komunalnej osoby prawnej lub zwiazku metropolitalnego naslQpujace mienie, kt6re podlegalo zbyciu w
drodze przetargu - nale2y poda6 opis mienia i datQ nabycia, od kogo:

l. Prowadze dzialalnosd gospodarczEz (nale2y podad formQ prawne i przedmaot dzialalnosci): Nie dotyczy

- osobiscie Nie dotyczy

- wspdlrle z rnnymi osobamr .Nie. doty.c_zy.

Z lego tytuhr osiagnqlem(lam) w roku ubieglym : .ll-"-.991y-":y.............................. ....

2. ZaeEdzam dzalalnosciq gospodarczA lub jeslem przedstawicielem, pelnomocnikiem takiej dzialalnosci

.



(nale2y poda6 formq prawnq i przedmiot dzialalnosci): Nie dotyczy

- osobiscie Nie d

- wsp6lnie z innymiosobami Nie

Z tego Mutu osiEgnElem(tam) w roku ubieglym doch6d wwysokosci

1. W spdlkach handlowlch (nazwa, siedziba spolki): Nie dotyczy

-jestem cronkiem zarzqdu (od kiedy): Ni9 d9ty97y

- jestem c/onkiem rady nadzorczej (od kiedy): Nie dotyczy

- jestem cronkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): Nre dotyczy

Z tego ! ulu osiqgnqlem(lam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci

2. W sp6ldzielniach:

Nie dotyczy

.Lt9.991v9-,J........................

-jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy)r N

-jestem czlonkiem rady nadzorczei3 (od kiedy): Nie dotyczy

-) estem clonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): Nie dotyczy

Z tego t!,tulu osiqgn4em(lam) w rok! ubieglym doch6d w wysokosci: Nie dotyczy

Nie dotyczy



3. W fundacjach prowadzqcych dzialalnosC gospodarczE:

Nie dotyczy

v t.

lnn€ dochody osiqgane z Mulu zakudnienia lub innej dzialalnosci zarobkowej lub zajqd, z podaniem kwot

- iestem clonkiem zarzadu (od kiedy): 
. 
Nie_.dgly-*y_............. 

.................................................

-jestem czlonk em rady nadzorczej(od kiedy): N e dotyczy

-jestem czlonkiem komisji rewizyjnei (od kiedy): Nle dotyczy

Z tego Mutu osiqgnqlem(lam) w roku ubiegtym doch6d w wysokosci: Nie dotyczy

uzyskiwanych z ka2dego tylulu za 20'l9r

Naleznosd ze stosLrnku pracy;85 568,12 zl, dzialalnosd wykonywana osobiscie, o kt6rq mowa w art. 13
usla yt 12 078,72 zl, lnne 2r&la'. 1 444,78 n. Ogolem: 99 341,62 zl

Skladniki mienia ruchomego o wartosci powy2ej '10 000 zlotych (w przypadku pojazddw mechanicznych nale2y

podad markq, model i rok produkcja): Nie

Zobowiazania pieniq2ne o warto6ci powyzej 10 000 zlotych, w tym zaciqgniQte kredyty i po2yczki oraz warunki,

Po2yczka
na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiazku z jak m zdarzeniem, w jakiej wysokosci): hipoteczna

W PLN udzielona w 2009r. w kwocie 110 880,00 zl na zakup i remont domu mieszkalnego wobec Ewy
i Krysl an€ mal2onk6w Paletta. saldo rachunku na dzie6 31 .12.201 t 81 I 32,43 zl

tx

x.



Powyzsze oswiadczenie skladam Swiadomy(a), i2 na podslawie ad. 233 S 
.1 Kodeksu karnego za podanie nie-

prawdy lub zatajenie prawdy grozi kaaa pozbawienia wolnosci.

Pielrowice Wielkie.2S 04 2020r.

1 Nie$ia6ciwe skr€Slid.
2 Nie dotyczy dzialalnosci wytw6rczei w rolnictwie w zakresie produkcji roslinnsj i zwierzQcei, w formie i zakresie gospodarstwa

3 Nie dotyczy rad nadzorczych sp6ldziehimies2kaniowych.


