
oswIADCZENIE MAJATKOWE

kicrorrnika jcdnostki

organizacyinei gminY,

PictroEicc Wielkie dnia 28 krvietniN 2019 r'
(micjscowo$)

['\'ngr :

(.,/,qS(.\

.lr. ni.,.j |{)dIi\1n} (a) \{algorzala Nlaria Palelta z d \{arciniak

urodzony (a) 6 sierpnia 1971r. rv ltaciborzu

l)1,rcktor Gnrinnej Biblioteki Publiczne.j w Piclrorvicach Wielkich

I Osob:! skladnj{cil oirrixdczenic oborvi4zaoa jcst do zgodncgo z

prilN dl, slnranntgo i zupclnego }rl pelnicnia kaidcj z ruhryk'

Jcieli Poszcztg6lnc rubryki nie znajdujq \1 konkrctn]-m ['rzJ'prdku
z.stosorlartin , ilciy \1Pisat ..nie dotrcz]r"

Osoha skladajlca o(rtiadczenie obowiilz{oa jest okreili[

nr/\n:llcinoi(1 pu.r"r"g,ilot.h \LladrliLdrr tllaj4tko$fch' do'hodd$ i

).i,,*ior^, ,lo niajqtku odrqbncgo i maj{tku objttcgo mrl2e6sL4

rvsprilno(ci4 mrtjiltkow4.

OsTviadczenit majqtko\re dotlczy maj{tku w kraju i za granicQ'

Oa\rindczcnic maj4tko$c obejmujc r6u'niei $'i€zltelnll(ci

pirDiQznc.

$' czq(ci A osl}iadczcnia za$artc s4 informlcje jarvne' N czqSci B

zl( informacjt nitjrNne dollcz{ce a rcsu rnmicszkanin skhdaj4ccgo

o(rr iatltzcnic oraz micjsca poloicnia nieruchomoSci'

.1

{

1



po zapoalaniu siq z przcpisami usta\r-'v-' z dnia 21 sicrpnia 1997 roku o ograniczenlu

i,n"oit"rln dzialalnosci gospodarczej przez osoby pelni4ce funkcje. publiczne (DzU'

i :otir.. pn . 1393) oraz us'tirwy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzqdzic gminnym (Dz U '

, llllllr.,'pur. 1875). zgoclnic z arr. 24h rcj usta\y o(wiadczam' 2e. posiadam 'wchodzqce

r.r shtad mal2eriskiej wsp6luoici majqtkowej lub stanowi4ce m6j maj4tek odrqbny :

l.

Zasob]'picniq2nc :

- (rtrclki picnig2nc zgromitdTone t\' \\'alucic polskicj | 13003'2721

tl

- papierv \anoScioNe : nie dotlczv

na k\!otQ

l. I)om o po\rierzchni : 160 m 2. o warloici 200 lys'zl

t)1ul pra\!nY : wlasl1o6a

2. Nlieszkanie o powicrzchni
l\lul pra\ n\:

rn 
l. o uatloici

3. Gospodarstwo rolne :

rodzaj gospodarstEa : gruntY ome,

powiezchnia : 0,94 ha

o \\'artosci | 5366521

rodzaj zabudo!!-r :

l)1ul pmwny : wlasnosi

I tego 1),lulu osi0gnqlcn (9lain) \\'roku ubieglym prrych6d i dochod rv wlsokoscr :

nic dotlczl
l. lnne nicr uchornolci :

fo\\ierzchnia : nie dot\cz)

o Nartoici

2

tr'tul prr*nv

- Srodkipieniezne Tgromadzone rv rvalucie obcej : l428Eur



III,

Posiadam udzialy u' sp6tkach handlo*ych - nale2y podai liczbq i cmitenta udzial6w

r)iu dol\c/)

I\:

l)osiadam akcjc w spolkach handlo\rych nalezy podad liczbr; i cmitenta akcji

nie dot)'czy

Vt.

Prowadzg dzialalnosa gospodarozq 
I (Mlc2y podad fornrq pra1\rl4 i przednriot

dzialalnoici): nie dotl czY

osobiicic ............... ..........-..

- rvsp6lnie z innYmi osobami

Z lcgo rytulu osi4!,nalenl (9lan1)

rr \rsokosci : .. ..... . ............ ........ ,,,,

N rh!t.rn {.llnr tnrh'l moi mclzt'nel. z rrllqczenicm micnra prz]naleTrlcSo do jego majJlku

,ii"i.,.r,]i .,..r'ii;ruu ti"nr,..". i*.i prn'rt o.'c.j osoh) pr'rwnej' jednoslcL samorz.Jtr

;,:;, ,,,;;:.".". ich z*i.rzkorr. komunclnej osobl prar'ncj lub z*iazl,u mcrropolirelnego

li".,i,,riq;";r";". iiir. p",li.g"l" zulciu w aro'1zc pr'/ctJrgu naleTv podac opis mienia

i datg nab-vcia. od kogo: nic dotyczy

1

3

udzialy te stanowiq Pakiet rigkszy ni2 l0 7o udzialou

ubieglym przYchdd i doch6d



.. T,ao.qdzart
pclnomocnikicm
dzialalnoici ):
nie dotyczy

dzialalnolci4 gospodarczil lub jestcm przedstawicielcm'

takiej dzialaln;Sci (nalczy podai formE prarvnq i przedmiot

YII.

Z. 
"g" 

iyirf" 
".iqg"qlem 

(glam) $'roku ubieglynr doch6d * wysokoSci :

- i(51(rn (/lorrlicm zarz.ldtr {od kied} ) : "" "

- jr:slcm czlonkiem rad) nadzorcTeJ (od kiedlJ

l. \ sp6ldziclnixch : nic dot)'cry

jeslem (zlonl'icm litrzadu tod kiedyt: " "

- jestem czlonliicm rady nadzorczcj (od kiedy)

4

l. \\'spirlkrch hantlLo\\yeh ( er\\'a sicdziha sp61ki): nie dotlcz)-

- usp6lnic z innymiosobami .. .." " '

-.icstenr czlonkiem komisji rewiz)jnej (od kicdy) : "" ." " '

-.jcstem czlonkicm Tarzqdu (od kiedy) :

- tr'slcnr czlorrkiem rad) n,rdzorerei '(oJ kicd) l: "" """"""'

iestem czlonkicm komisii rewiz!'incj (od kiedy) : '

Z t"g" ilrr'tf, 
".i,lg.alenr 

(glam) w roku ubieglym doch6d w wysoko6ci :.""'



lrrc rlochody osiqganc z lllulu Tatrudnicnia lub innci dzialalnoici zarobkorvcj lub zaiqi'

z podaniol11 kuot uzyskirvanych z kazdego tytulu : 49662,5021 umowa o prace

I 180j.20 umo\\'a zlcccnic

\ lI1.

I\.

sl(tadniki mienia r.uchomeEo o warro(ci powyzej 10 000 zlotych ( w przypadku pojazd6u

rncchaniczn)ch oale2l podat markg 
' 
modcl irok produkcji) : nie dotycz.v

x.

lobo\\ ii'lzaniiL picniqznc o \\arto(ci powyzej l0 000 zlotych' w 1ym zaciqglliglc krcLlyty

, ,-rr.;, oraz ,,r:rrr,nki. rlx jckich zoslal-'_ udzielone (uohec kogo' rv zlviqzku z jakinl

zJ.rrz(uirrn. $ irkiui slsokuj(i) : rri( d!'t)(/)

5

-.jcstcnr czlonkicm komisji rc\!i7,!,nej (od kicdy):-" " " --" " " -'

Z tego tytulu osi4gn4lem (glam) w roku ubieglynr doch6d u'wysokoSci : "'



Poulrs?c oiltiadczcnie slladam swiadomy (J) i/ na podslaNie an 2l3.S l.Kodeksu

lunego za podanie nieprawdy lub zatajenje pra*dy grozi kara pozbawleDla l\olnoscl'

Pielrowicc Wiclkie 28 kwietnia 2019r
(micjscowo(a , data)

(podpis)

1. Niorvlaiciweskreilii.
i. il;; Joiyczy dzialalnosci $yw6rczej w rolnict&ie w Takresie produkcji roslinnej i

zwierzqcej, w lormic i zakrcsie gospodarstwa rodzinncgo'

i ,ri" ao,y"ry rud nadzorczych sp6ldzielii mieszkaniowych

6

/,ilL


