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L$AC.\;
L. osoba rkłada]ąca ośli iBdczenie obowiązanajest do zgodnego z p.awdą sta.aDnego I zupełrego w}pełricnia

kazdąj z rubry'k'
2 Jeue]i poszczególne rubrykj nie znajdująw konkretnym !lz}padku zastosoltania, na|eŹy łpisać 

',nie 
dot]'cŻ]'"

3' osoba składaiąca oświadczenie obo$.iązanajeSt okfeślić plz]nalezność poszczególn}ch składników
nrJjątkoĘch. dochodóW ] zobosiąza]i do maiąlku odrębneso i mająlku obJętego malŹeńską wspólnościa_
ma]ą1kową'

,l' o(viadczenie mająrko\łe dot}cŻ} .1ajątku w kraju i za granicą'
5. oświadczeniemajaJkoL!e obejmuje ro\!.iezwjerzltlności pienięŹne'
6. W części A oświadcŻenia zalva|te są n]fomacj e j awne. w częściB zaś informacje niejawne dot}czale adlesu

złmieszkania skladaiąccgo oświadczen]e oraz firiejSca po1oŻenia njerucholności.

CZĘSC A

Ja, niżej podpisany(a). Eulalia Barbara Mikołajuk z d. Domańska
(imiona i nazwisko olaŻ nazwisko rodowe)

urodzony(a) dnia 18 wrŻeśnia l951r. rv Zakrzewie Gmina Ulan-\Iajorat

zatrudniona w Zespole Szkół im. Jatrł Pawła II w Ulanie - }Iajoracie na stanowisku
dvrektora

(.]iejscĆ Żatrudnienia. stanowisko lub funkcj,t)

po zapoman iu się Z przepisamj u sta\łJ Z dnia ] 1 s ierpn ia l 99l r' o ogran ic Zeniu prowadz€nia działalnośc i

gospodarcŻej przeŻ osoby pehiące funkcje publicme (Dz' U' Nr 106' poŻ' 679. z l998 r' Nl 1 ]3. poŻ. 715 i

-\r 162. poz. I 126. z 1999 r. Nr.+9, poz. ,1E3. z 2000 r. \r 26. poz. 306 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 98.,1 i Nr
21:l. poz. L806) oraz ustaw\, Ż dnił 8 malcł l990r'oSamorządziegminnym(Dz.U'Ż200lr'Nr1,12,poz
1591 oraz z 2001. r. Nr 23. poz. 220. Nr 62. poz. 558. Nr I I3, poz. 98.1, Nr l5 3, poz. 1271 i Nr 21,1. poz.

L806). zgodnie z ań' 2.1h tej ustaw} oświadcŻam. że posiadam wchodzące r\.skład małŻeńskiej wspóLności

majajko$ej lub slanorłiące mó] maiajek odrębnyi

I. Zasoby pieniężne:
środki pieniężne zgromadzone w rł'aLucie po]skiej| _s0000

środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej I bIŃ



papier} wańościowc] brak

na kwotę: nie dotyczY

.

1' Dom o powierZchnii nie posiadam m2. o lvafiości: nie dotyczy t}tul pra\ł'n.v| nie dotyczy
- N{ieszkanie o powierzohni: nie dotyczy m2. o wartości] nie dotyczy tytuł prawny: nie

dotycŻy
Gospodarst\ł'o lo]ne| rcdŻaj EospodaNt\ła nie posiadam,

_ powieżchnia| o waitości: nie dotyczy

- rodzaj zabudowy:nie dotyczy
_ t}tuł pra\ln.v: nie dotyczy

Z tego tytułu osiaśnąłęm(ęłam) w roku ubiegrym prąYchód i dochód w r.r'1sokości: nie
dotyczl.

2. Inne nieruchomości:
Powierzchnia nie posiadam
wańości nie dotyczy

łtuł prawn!': nie dotyczy

III.
Posiadarn udziały $ spółkach handLow1'ch _ naLeż} podać Liczbę i emitenta udziałó$': Irie posiadam
udzia\ te stanorł'ią pŃiet więksł' niż l0% udziałów \ł' spółce: nie dotycz]

Z tego tytułu os ja€nąłem(ę}am) w roku ubieghm dochód w rv1'sokościi nie dotyczy

TV.
Posiadam akcje w spółkach handlolvych należy podać licŻbę i emitenta akcji. nie posiadam
akcje te stanowiąpakjet większ) niŹ L09/o akcjiw spółcei nie dotyczy
Z tego t}tu]u osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm dochód rv rvysokościI nie dotyczy

v.
Nabyiem(am) (nabył mói małzonek. z rv1łączeniem mienia prz-vna1eznego dojego majątku
odrębnego) od Skarbu Państwa. innej państwowej osoby prawnej. jednostek samorządu
terytorialnego. ich zwia.zków lub od komunaLnej osobv pra\,vnej następujące mienie, które
podlegało zb'r'ciu w drodze przetargu na1eży podac opis mienia i datę nab1.cia, odkogo:

Nie nabylam



vI.
l' Prorvadzę działa1ność gospodarcza-t]] (nale4'poclać tbrmę plawnąi przedniot dŻiałalności):

N*ie prowadzę

osobiście nie dotyczy

- wspólnie z inrrymi osobami nie dotyczy
Z tego t\tulu osiągna-łem(ęłam) w toku ubiegĘni przychód i dochód w wysokości: nie dotyczy
Ż. ZarządŻafi dziala|nością gospodarczą lubjestem przedstaw]cie1em. pełnomocnikiem takiej
działalności (nale4 podać lblmę pras'nąj przedmiot działalności):
_ osobiście nie zarządzam

wspóLnje z imtymi osobami nie dotyczy
Z tego t}.tułu osiągnąłenr(ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości: nie dotyczy

VII.

1. W spółkach handlowych (naz\.va. Siedziba Spółki)| nie dotycŻy

jestem członkięm zarza-du (od kiedy) niejestem

_ .jestem członkiem rad}'nadzorczej (od kiedy) nie dotyczy

- jestem członkiem komisii re\łizyjncj (od kjed}) nie dotyczy

Z tego t!.tuh] osiągna-lem(ęłaln) w roku ubiegbm dochód w w}sokości: nie dotyczy

2' W spółdzielniach:

- jestem członkienr zarządu (od kiedy): nie dotyczy

jestem czlonkiem rady nadzorczejill lod kiecly): nie dotyczy

_ jestem czlonkiem komisji re\\izinąj (od kied}): nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem(ęlam) w roku rLbieg\m dochód w \ł'"vsokościI nie dotyczy



3' W fundacjach prowadza-c!'c]i dŻialalność gospodarczą:

-jestem członkiem Zarzalu tod kied}): nie dolyczy

-jestem czlonkiem rad)'nadzorczej (od kied]): nie dotyczy

jesten czlonkiem komisji rervlz!nej (od kiedy nie dotyczy

Z tego t}tułLl osiągna_lem(ęłam) w roku ubiegł}m dochód w \ł'}'sokości: nie dotyczJ

YIII. Innc dochod1' osiągane z t'\'tr]lu zatrudnjenia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć,
z podaniem kwot uŻ)'skiu,an-vch Ż każdego ttułu:
Umor,va o pracę rł' Zespole SzkóL im' Jana Paw}a II w U]anie Ntajoracie - 3122Ż.13 zł
Umo\ł'a o pracę \.v StolvarzysŻeniu LlańSkie Forurn Inicjaty\Ą.społecznYch - )0936.1'6 zI
Unow! zleceDia io dzieło 10712'00 zł
Razem - 115870.5921

Ix. Składniki mienia ruchomego o wartości pow-vźei L0 000 złotych (w przypa.]ku pojxzdó\\

mechanicŻn)ch nale4'podać markę. model i rok produkcji):

Samochód osobowy - Seat Ibiza 2004 r.

X. Zobowia-zania pieniężne o !\''aitości po\ł}żej l0 000 złot-Y'ch, w t}'m zaciągnięte ked}'t.v
i poz}'czki oraŻ Warunki. najakich zostal}' udziclone (lłobec kogo. \ł zwia_uku Żjakim zdarzeniem-

w jakiej rv1'sokości):

brak



Po\łryższe oświadcZenie składam świadomy(a), iż na podstawie art. 2]3 ś 1 Kodeksu kamego
ua podanie nięprawdy lub zatajenje prawdy groŻi kara pozbawienia wolności.

Fz,ęa, ,'4b'Ulan-Majorat, dnia 29 kwietnia 2013 r..
(mieircowość. dłtr)

[1] \iewłaŚciwe skleślić.
[2] \ie dot}czy działalności wrtwórczej w rolnictt!ie w zakresie
zak.esie gospodarstwa rodzinneeo.
[3] \ie dolyczy lad nadzolczychspó}dzie]ni miesŻkaniow}ch'

(podpis)

produkcii roślinnei i złieżęcej' w fonnie i


