
oswhDczENtE MAJATKOWE

w6jta, zastQpcy w6lt , sekretarza gminy, skarbnik. gminy, kierownika jednostki organizacylnol gmlny,
oioby zarr4d2alqcej i czlonka organu zarzedzsiqcogo gmlnnq osobq prawnq

or.z osoby wydajqcei decyz.io admini.lEcyjne w Imleniu w6ilal

Paetowice Wielkie , dnia 18{4-2019 t
(m qscov,a6i)

Uwaga:

1. Osoba sktadajqca oswiadczenie obowiqzana lest do zgodnago z prawdil, staEnnego i zupelnogo
wypetnionia kaidoj z rubryk.

2. Jeteli poszczog6lne rubryki nie znaidujq w konkrctnym paypadku zaatoaowania, naleiy wpi8.e 
"!igdotYczv".

3. osoba sktadalaca oswladczenie obowi+ana jest okre6li6 przynale2nos6 poszczeg6lnych skladnlk6w
majqtkowych, dochod6w lzobowiqzai do malqtku od,ebnego i maiqtku obiQtogo maliei8kq
wsp6lno6cia majAtkowq,

4. O6wladczenle maiAtkowe dotyczy majqtku w kraiu i za granicq.

5. O6wladczonio maiqtkowe obeimui. rowniei wieruytelnoscl plenieln€.

6. w cze6ci A oswiadczenia zawarte sq inrormacle lawne, w czeSci B za5 inlormacja niejewne
dotyczqco adrolu zamieszkania skladarqcogo oawiadczonlo oraz miejsca poioienia nieruchomoscl.

czEsc A

Ja, ni:ej podpisany(a), Ewa Paletta, Resler
(inione i natuisko anz nazwisko todowe)

urodzony(a)

zatrudniona w Gminnym Osrodku Pomocy Spolecznej w Pietrowicach Wiolkich- Kierownik Gminnego O6rodka
Pomocy Spolecznej

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dzialalno6ci
gospodarczej przez osoby polniqcE funkcje publiczne (Oz. U. z 2017 t. poz. 1393) oraz ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samoraqdzie gminn!,rn (Dz. U. z 2017 t. poz. 1875), zgodnie z art. 24h tej ustawy oswadczam, :e
posiadam wchodzqce w sklad mat2eiskiej '..6p6lnosci maielko\aej lub stanowiEce m6j majetek odrQbny:

(miejsca zatrudnania, sranowisko tub tunkqa)

t.

Zasoby pieniq2n€:

- Srodki pienie2ne zgromadzone w walucie polskiej: .Nie.do

- srodki pieniQ2ne zgromadzone w walucie obcej: Nie

- papiery wartosciowe: Nie

na kwote: Nie dotyczy

lur2ad Gminv Pielrowlco W,kltli9 10.0{. 2o1s I
i

26-09-1963r



.

m2, o
150 w€rtosci

Mat2ehska wsp6lnoSC
q d prawny: maiqtkowa1. Dom o powierzchni

Nie m2 o
2. Mieszkanie o po,Jiezchni: 

-do-ty-czf.- 
wanosci

3 Gospodarstwo rclne: nie posiadam

rodzaj gospod arstwa: Nie dotyczy

o wartosci: Nie dotyczy

'155000 21

Nie dotyczy ty,tul prewny: Nie dotyczy

powie.zch nia : ..lti-e-d. _o.,ty_9iy,........................-

rodzal zabudowy: Nie dotyczy

Nie dotyczy

Z tego q utu osiqgn4t€m(lam) w roku ubieglym przychod i doch6d w wysokosci

4- lnne nieruchomogci:

Nie dotyczy

powietzchnia

0,0642

o wartosci

35 000 zl

tytul prawny: Mal2ef i!9 w!p6lJpsd maiqlkor/r?

Posiadam udzialy w sp6tkach handlowych - nalezy poda6,iczbe iemitenta udzial6w

Nie dotyczy

udzialy te stanowi4 pakiet wiqkszy niz 1076 udzial6w w spolce: Nie

Z tego ldutu os qgnql€m(tam) w roku ubiegtym doch6d w wysokosci: ..lli-"-.g.oly.."ly_.........

Posiadam akcje w sp6lkach handlow)rch - nalezy podad liczbQ i emitenta akcji

Nie dotyczy

akcje te stanowq pakiet wiqkszy ni2 10% akcjiw spolce

Nie dotyczy

Z tego q utu osiqgnqlem(lam) w roku ubiegftyrn doch6d w wysoko6ci: Nie dotyczy

Nebylem(am) (nabyt m6j mel2onek, z wyqczeniem mienia przynale2nego do jego maiEtku odrQbnego) od
SkarbLr Pahslwa, innej paistwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu terylorialnego, ich zwiEzk6w,
komunalnej osoby prawnej lub zwiazku mekopolitalnego nestqpujqce mienie, kl6re podlegalo zbyciu w
drodze przetargu - nale2y poda6 opis mienia i datq nabycia, od kogo:

Nie dotyczy

1. ProwadzQ dzialalno66 gospodarcza, (nale2y podai formQ prawna i przedmaot dzialalno6ci): Nie dotyczy

- osobi6cie Nie dolyczy

- wsp6lnie z innymiosobami Nie dotyczy

Z tego Mulu osiqgnatem(lam) w roku ubieglym
..ry.i-"..9-".1y.."1y

2. Zatzqdzam dzialalnoSciq gospodarczq lub jestem przedslau/icielem, polnomocnakaem takiej dzialalnosci

t.



(na e2y podad formQ prawnq i przedm iot dzialalnosci): Nie dotyczy

- osobiscie Nie dotyczy

v

- wsp6lnie 2 innym i osobami Nie dotyczy

z tego t!,tulu osiEgnalem(lam) w roku ubieglym doch6d w wysokoici: Nie dotyczy

1. W spolkach handlowych (nazwa, si€dziba spotki):

- jestom czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): .l!_e,.-d-oj.ty_9_Ly-,-.---_---*

- jestem czlonkiem kom sji rewizyjnel (od kiedy) Nie dotyczy

Nie dotyczy

- jestem cronklem zarzEdu (od kiedy): Nie dotyczy

- joslem czlonkiem rady nadzorczej3 (od kiedy) Nie dolyczy

- jeslem czlonkiem komisji rewizyjnei (od kiedy): Nie dotyczy

z tego Mulu osiqgn4em(lam)w roku ubieglym doch6d w wysokosci: ..lli-e_.q_o.E9.Iy

Nie dotvczy

Z tego Mulu osiqgnalem(Iam) w roku ubiegtym doch6d w wysoko6ci:



3. W fundacjach prowedzacych dzialalnosi gospodarcza

Nie d

- jestem czlonkiem zarzedu (od kiedy): Nie dotyczy

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

- jestem czlonkiem komisji rewizyinej (od kiedy): Nie dotyczy

Z 1690 q utu osiqgnqlem(lam) w roku ubiegl!,rn dochdd w wysoko6ci: Nie

v .

lnne dochody osiagane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnosca zarobkowej lub zajq6, z podaniem kwot
uzyskrwenych 7 ka2dego tylufu za 2018r.

Nale2nos6 ze stosunku pracy; 69 087 3'1 zl, dzialalno6i wykonywana osobi6cie, o kt6rej rnowa w art 13
ustawy 11 559.57 zl inne 2r6dfa: 953,42 21. Ogolem:81 600 30 zi

tx.

Skladnika mienia ruchomego o wadosci powy2ej 10 000 zlotych (w przypadku pojazd6w mechanicznych nateiy

na jakich zostaly udz elone (wobec kogo w zwlAzku zjakim zdarzeniem, wjakiejwysoko6c ):

W PLN udzielona w 2009r. w kwocie 1'10 880,00 zl na zakup i remont domu mieszkatnego wobec Ewy

..|.[ff!i."-19..T#-a9l'b!iy..1919I?,.ii]99..8-"_l_,.Ilty.lt?.!?t9!:t._q_1:.1_2.r?_0-1_8_.t:._8J..-8_9 8732)

x.

Zobowaqzania pieniQzne o warto6ci powy2ej 10 000 ztotych, w tym zaci4gniQte kredlty ipoiyczkioraz warunki,

Poarc*a
hipoteczna



Powy2sze oswiadczenie skladam Swadomy(a), i2 na podstawie art. 233 S 1 Kodeksu karnego za podanie nie-
prawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolno6ci.

Pietro* ic€ Wielkie, 18-04-2019 r

1 Niewta6ciwe skre5li6.

'? 
Nie dotyczy dnahlno6ci wytw6rczsi w rolnictlvie w za kr€si€ produkcji .oslinnej i zwiee ac€i, w fo.mie i zakresie gospodarstwa
rodzinnego.

3 Nie dotyczy rad nadzorczych sp6ldzi€lni misszkaniowych.


