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OSWIADCZENIE MAJĄTKOWE

Ulan-Va.jorat,
0nieiScowość)

dnia 22 k\\'ietnia 2014 r.
(dnia)

l' osoba sk}adająca oświadczenie obowiązanajest do zgodnego z prawda.. stafannego izupe]nego wypełri-"nia
kaŹdej z rubryk.

2' Jeżelj poszczególne rubr}kinie znajdująw konkreln}m prłpadku zaslo1o\łania. należ} rvpisać..nie doł-. cz}"'
3. osoba sk}adaja3a ośwjadczenje obowiązanajest określjć pr7'vnaleŻność poszczególnr'ch ,klad.ikórv

majątkowych dochodów i zobolviązań do majątku odlębnego i mająrku objętego ma}Żeńską rvspólnością
malątkową'

1. oświadczenje mają*olve dot}c4 mają*u w kraju iza sranicą'
5 ośs'iadczenie ma.jatkowe obejmuje również wierz]teinoścj pienjęż]e'
6 w częŚci A oś'1iadczenia zawarie są inforftacjejawne' w części B zaś i.fonnacje niejawne doryczące adresu

zanieSzkania skladającego oświadczenie oraz miejSca poloŻenia nieruchomoścj'

CZĘSC A

Ja. niżej podpisan1'(a)' Eulalia Barbara Mikolajuk z d. Domańska
(imiona j nazvisko oraz nazwisko rodowe)

urodzon-Y(a) dnia 18 wrz€śnia 1951r. w.Zakrzewie Gnrina Llan-Majorat

zatrudniona }r zespole Szkół im. Jana Pawła Il w Ulanie _ Majolacie na stanowisku
d"vrektora

(miĆjsce zalrudnienia' stanov,isko lub funkcja)

po zapoznan iu s ię z p rzę p isam i usta\\,'Y z dnia 2 1 s ieĘn ia I 99 7 r. o oglanicŻeniu pro\ładŻen ia dŻrałainości

gospodarcze.jprzez osob}'pełniące funkcje publiczne (DZ. Lr. Nl l06. poŻ' 679. Ż lg98 r' Nl l l], poz':/]5 i

\r Jó2. poz' l l26. z ]999 r' Nr 49. poz. ,183' z 2000 r' Nr 26. pÓz.306 olaz zŻ0a2l. Nr 113. poz' 98.l i Nr
214. poz' 1806) oraz usta\Ą} Ż dnia 8 marca ]990r. o sainorządzie gminnynr (Dz' U' z200l r'\r l,l2. poz'

l59 ] oraz z 2002 l' Nr 2], poz' 220. Nr ó2. poz. 558. Nr l lj. poŻ' 984' \r 153' poz. 12]1 i Nr 21,1' poz'

1806), Żgodnie Z art' 24h tej usta$:1' oświadczam' Że posiadam wchodzące \ł skład małŻe]iskiej \!spólności

mająiko$ei lub stano\\'iącc mój majątek odrębny:

I. Zasoby pieniężne;
środki pienięŹne zgromadzone \ł'lva1ucie polskiej: 30000

środki pieniężne zgromadzone \ł'\ł'alucię obcej: brak

organlzacyJneJ gmlny,



papier} lvafiościowe: brak

na k\ł'otę: nie doĘ'cł_

.

1' Dom o po$,ielzchni: -_- 
m2, o wartości: 

_-_____'- 
tytuł pra$'n}: -_-_'_'__'

2' Mieszkanie o pou'ierzchrril '-- m2. o \lartości: _-_' 
t}tuł pralvny| -'_

3. Gospodarstrł'o rolne: rodzaj rł'spółwiasnośó, porł'ierzchrria: 1,75 hi o iłaltości: 35000 7ł

rodza.j zabudoł_l l 
_____-_--

L\Lul p-a.' \ urro\ sadLl - ua.ieJzcni<

Z tego t}1ułu osiągnąłern(ęłam) rł roku ubieghm przychód i dochód u'qJsokości:

\ie osiągnęlam
4' lme nieruchomości: \ie posiadam

]::':*- -- '. ---- ---------'---'-,: -- ---'-.----:-]111i'o;;ń =-

III.
Posiadam udział,'- rv spółkach handlorłych - należ]'podać liczbę i emitenta udziałó\ł: nie posiadam

udział-v te stanowiąpakiet rł'iększy niz l0% Lrdziałórł'r'v spólce: ni€ doĘvczy

Z tego t}'lułu osiagnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm dochód rv w,vsokości: nie dot}cz-v

IV.
Posiadam akcje rł'spółkach handlorł'ych _ nalez"v podać iiczbę i emitenta akcji: nie posiadam

akc.je te stanouią pakiet \Ą'iększy njż l0% Ńcji w spółce: nie dotycł
Z tego t}1ułu osiągnąłem1ęłam) w roku ubiegł1m dochód u'lł'lsokości: nie doqcz!

Nab,vłem(am) (nab1'ł mój małżonek. z \ł]-łączeniem mienia prz'vnaLeżnego do jego maiątku

odrębnego) od Skarbu Państwa. innej państwor'vej osob'v prarł'nej 
' 

j edno stek samorzalu

tel}.toria1nego. ich al'iązkórv lub od komunalnej osoby prarłnej następując" mienie, które

podlegało zb"vciu w drodze przetargu - należy podać opis mienia i datę nabycia. od kogo:

Nie nab_vłam



, VI.
/ l ' P ro u 

"dzę 
dzrała lno sc go spodarczaJ2] 1nale'y podać formę prawną i prŻedmrot dŻiałalnośc i) :

Nie prowadzę

osobiście nie dołcł_
rł.spóLnie z inn,vmi osobami nie doĘ cz}

Z tęgo t}1ułu osiągnąłem(ęlam) w roku ubieghm przychód i dochód $'\.rysokościI nie dotJ cZ)_'

)'. Zaźądzam dzialalnością gospodarczą iubjestem przedstawicie1em, pełnomocnikiem takiej

działalności (nale4 podać tbrmę prawnąi przedmiot działalności): nie załządzam
- osobiście nie zarządzam

wspólnie z innymi osobami nie doĘczy
Z tego t}tułu osiągnąłem(ęłam) rł,roku ubiegł1m dochód rł' w1sokości: nie dotvcą

VII.

1' W spółkach handlorł'lch (nazrł'a. siedziba spółki): nie dołcą

jesten członldem zarządu (od kied}') nie jestem

jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy) nie dotyczy

_ jestem członkiem komisji rerłiz'r..jnej (od kied)') nie doĘvcąv

Z tego t1tułu osiągnąłem(ęłam) \ł'roku ubiegłym doclród l'rł-lsokości: nie dotyczy

2. W spółdzielniach: nie dotycł*

.jestęm członkiem zarŻalu (od kiedy): nie doĘczy

_ jęstem członkiem rady nadzorczejtj] 1o,l kied-v)| nie dor}.-'cąv

.jestem członliem komisji relvizyjnej (od kiedy)| nie dotycąv

Z tego tvtułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie doĘcł-

3' W ł'rrrrdacjach prorł'adzap'vch działainość gospodarczą



jestem czlonkiem Zalządu (od kied'v): nie dofycz!

'jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie doqczy

-jestem czlonkiem komisji rerł'iz1jnej (od kied} nie doĘYcą

Z tego tytułu osiągnąlem(ęłam) $'roku ubiegł,vm dochód w ł1sokości: nie dotycry

YIII. Inne dochody osiągane z tytułu zaffudnienia Lub innej działa1ności zarobkowqj lub zajęć.

z podaniem kwot uzyskiwanych z kazdego t-ł'tułu:

Umowa o placę \ł' Zespole Szkól im' Jana Pawla lI u' Ulanie-\'lajorac1e -78015.04 zł

Umowa o pracę rł Stou'arzyszeniu U1ańskie Iorurn Tnicjat}w Społecznych _ 16649-44zł

Zasiłki z ubezpieczenia społecznego

Umo\ł'y z1ecenia i o dzieło

Razem

' Ż01,12 zl
' 2'184,ł.3j zł
_ 119715'83zł

IX. Składniki mięnia ruchomego o \łaltości pov'1Źej 10 000 Złotych (lv przypadku pojazdórł

mechaniczn}'ch naleł podać markę. modeL i rok produkcii):

samoĆhód osobowy - seat Ibiza 200,l r.

X. Zobowiązania pienięŹne o waltości po\łTżej 10 000 złotych. \ł t'vm zaciągnięte kręd-vty

i poŻyczkj orez waruŃi. ne.jakich zostały udzie]one (wobec kogo' w zlviąku zjakim Żda.zeniem,

\ł iakięi w}sokości): Ni€ posiadam



,/
/'/

Ulan-Majorat, dnia 22 kwietnia 201,l r.. '1:.''*':]'):''.''.''.''. :. a' ź.!:!
(mle]scowoŚć. data) (podpis) /

[1l Niewlaścnve skeślić'
[2l Nie dotyczy dzjałalności \łytBórcŻej w rolnictwie w zakesie produkcj i .oś]innej i zwie.zęcej w fonnie i zakesie
gospodarstwa rodzinnego.
L3l Nie dot'vczy rad nadzorc4-cl spółdzieIni mieszkaniow}ch.


