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Ulvaga:

Osoba skladaj4ca o(wi.dczenic oborviqzana jest do zgodncgo z

prarvd4, slarannego i zuprlnego nypelnicnir kazdcj z ruhn'k.

.Ic2eli poszczeg6lne rubryki nie znajdujq $ konkretnym Prz]'padku
zastosor{a[ia, naleiy wpisad,$gjg!g;{

Osoba skladaj4ca oiuiadczenie oborvi4zana jcst okreilid
pra,rnaleiooS( poszczegdln-ych skladnik6rv majqtkoE-1ch, dochod6w i

zobowiqzari do majilku odrQhnego i maj4tku objftcgo maliciskq
$sp6lnoSciq maj{tkow4.

OSwiadczcnie majqtkolvc dotlczy mai4tku w kraju i za granit4.

OS$indczenic maj4tko{'c obejmujc rti\tniei wierz}ltltroaci
picnigine,

W czgSci A o(wiadczenia zarinrte sA informacjc ja$nc, rv tzlici B

zas informacjc niejrwne do$cz4ce ldresu zamieszkania skladajqccgo

oawiadczcnie oraz miejsca polo2enia nieruchomoSci.

czEsc A

Ja, ni2€j podpisany (a) Malgorzata Maria Paletta z d. Marciniak

urodzony (a) 6 sierpnia l97l r. rv Raciborzu

Dyrektor Gminnej Biblioteki t'ublicznej u Pictroraicach Wielkich
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po zapoznnniu siq z przepisami ustaul z dnia 2l sierpnia 1997 roktt o ograniczemu

prowadzerria dzialalno3ci gospodarczci przez osoby pelni4cc 1'trnkcje publiczne (DzU

z2\l7t.. poz.li93) oraz usta\ty z dnia 8 marca 1990 roku o samorrqdzie gnrinnym (Dz U'

z 2017r., poz. 1875), zgodnie z arl. 24h tej ustaw)' oswiadczam, 2e posiadam wchodzqcc

w sklad malzenskiei wsp6lno3ci majqtkouej lub stanowi4cc m6j majqtek odrqbny:
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I.

Zasoby pieniQzne :

- (rodki picniqine zgromadzone w walucie polskiej : 9206,1721

- lrodki picniqzne zgromadzone w $alucic obcej : I'128 Luro

It.

L Dom o pou'ierzchni : 160 m 2, o *aflosci 200 tvs.zl

tylul pra*ly : wlasnoSd

2. lvlieszkanic o porvierzchni :

tytul prarty:
m ?. o wartoici

J. Gospodarstlvo rolne :

rodzaj gospodarst$a : gmnty orne,
pouicrzchnia r 0.94 ha
o wartosci : 509'1'7zl

rcdzaj zabudouy :

tytui prauny : wiasnoSi

Z lcgo t)'tutu osi4gn4lem (glam) rl roku ubieglym przych6d i doch6d w \\ysoko(ci :

nie dotyczy
4. Inne nieruchomoici :

powicrzchnia : nie dotyczy

o \\artoici

tytul pra\\ n)'

III

Posiadam udzialy w sp6lkach handlowl'ch naleTy podac liczbq i enlitenta udzial6u'

nic dot)'cz,v

udzialy tc stanowi4 pakiet wiqkszy niz l0 % udzialor w sp6lce
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Z lego tytulu osiqgn4lem (qlam) w roku ubieglym doch6d w uysokoSci

IV

Posiadam akcje rv sp6lkach hancllo$1c1't nalcT-v podai liczbq i emilcnta akcji
nie dot)czy

Prowadzg dzialalnoS6 gospodarczq 2 (nalezy poda6 lormq prawnq i przedmiot

dzialalno(ci): nie dotyczy

Nabylem (am) (nabyl m6j malzonek, z wylqczcniem mienia przynale2nego do icgo maj4tku

odrgbnego) orl Skarbu Pafstwa, innej panstwowej osoby prawnci, jednostek samorzqdu

teryoriainego, ich zwiqzk6w, komunalnei osoby prawnej lub zwi4d<u metropolitalnego

nastgpuj4ce mienie, kt6re podlegalo zbyciu w drodze przetargu naleZy poda6 opis mienia

i datg nabycia, od kogo: nie dotyczy

I

- osobi(cie -...........................

- wsp6lnie z innymi osobami

Z tego tytulu osi4gn4lem (Eleun)

wuysoko(ci i.......................................

Zarzadzam
pclnornocnikiem
dzialalnoSci ) :

nie dotyczJ

dzialalnoicitl gospodarczq lub jestem przedstal\'icieleln.

takici dzialalnosci (nalez)' podai formg prau'nq i przedmiot

- osobiscie

- wsp6lnie z innymi osobami...... ......... ..

Z tcgo tytulu osiqgnqlem (giam) rv roku ubieglym dochdd u'ulsokodci
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akcje te slanou'iq pakiet wiqkszy niz l0 % akcji u'sp6lce :

vL

Z tego tltulu osiqgnqlem (9lam) rv roku ubieglym doch6d w *ysokoSci : . .........



vlt.

vIII

-jcsLem./lo .iem /arlqdu (od kied) ) : ..........

- jestem czlonkicm radl nadzorczci (od kiedy)

- jcstem czlonkiem komisji rewi4'jnej (od kicdy)

Z tcgo tytulu osi4gnqlem (glam) w roku ubicglym doch6d w uysokoSci

2. W sp6ldzielniach : nie dotyczy

-.jeslenr czlonkicm zarzqtltr (xl kicdy)

- jestcm czlonliem kornis.ji reuizl'jnej (ocl kicdy)

3. W fundacjach prorvadzqcych dzialalno(( gospodarcz4 : nie dotyczy

-jeslem cTlonkiem zarzadu tod l..ied1) : .... .

- iestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy)

- iestem czlonkiem komisji rcwi4'inej (od kiedy)

Z tego tytulu osiqgn4lem (clarn) rv rok[ ubicgl,vm doch6d $ $-vsokoici

Inne dochody osi4gane z tytulu zatrudnienia ILrb innej dziatalnoSci zarobkouej lub zajqi'

z podaniem kwot uT.yskiwanych z kazdego tytulu : 45043'6421 umowa o pracg
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l. W sp6lkach handlowych (nazwa. sicclziba spolki) : nie dot!czy

-jestem czlonkiem rady nadzorczej 
r (od kiedy) i ................ . .....

Z tego l)tlrlu osi4gnillem (elan) n roku LrbicgblI doch6d u ulsokolci : .. . "" '



IX.

Skladniki mienia ruchomego o wafioSci powyzej 10 000 zlotych ( * przypadku pojazd6w

mechanicznych nalezy poda6 markg , model i rok produkcji) : nie dotyczy

x.

Zobowipania pienigzne o &'artosci pouyzej 10 000 zlotych, w t)'m zaciqgniqte krcdyty
i po4czki oraz warunki, na jakich zostaly udzielone (wobcc kogo, w zwiqzku z jakim

zdarzeniem, w jakicj uysokoSci) : 101l1zl PKZP

Po*y2sze o(wiadczenie skladam Swiadomy (a), i2 na podstawie art. 233 $ 1 Kodeksu

kamego za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnoici.

Pietrolvice Wielkie 30 kwictnia 2019r
(miejscolvosa, data) (podpis)

1. NiewlaSciweskreilii.
2. Nie dotyczy dzialalnosci wytw6rczej w rolnictwic w zakesie produkcji roSlinnej i

zwierzgcej. w formie i zakresie gospodarstwa rodzinnego.

3. Nie dotyczy rad nadzorczych spdldzielni mieszkaniowych.

5


