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UWAGA:

U1a11-Majorat,
0niejscowość)

dnia 28 kwletnia 2016 r.
(dnia)

oSWIADCZENIE MAJĄTKOWE

kierownika
jednostki organizacyjnej gminy, @
-arząazająeeso j€

l' osoba składająca oś{iadcŻenie obo\yjazanajcst do zgodnego z pra\1dą' siarannego i Zupelnego $Ype}nienja
kaŻdei z rubł"k'
Jeżeli poszcŻególne rubryki nje Żnajdujq w konkletn}'irr przypadkl zastosowania. naleŻ}' $pisać .'nie doł'cz])
osoba skladająca oświadcze.ic obowiązana ]est okjeśLić prłnaLezność poszczególnych sklndnikó$
maiąlkorv)'ch' dochodóił i zobolvjąZań do nmjątkrl odrębnego j maiatku objętego ]nalżeńska 

'1Spóllością

n.$ dU./.ric ,.r.\o . oor',/. r, ro ., s J.tr ./.ir-n!.
oŚBia.lczenje m.]jalko{c obcjmuic równicŻ \\iel4te]ności pienięzne.
w cŻęści A oś!1iadczen]a za\łarte są inlbnnacje ja\tne. w cześci B zaś informacje nieja$,tre do\czące adreslL
zanrieszkania Sk1adajqcego oświadcZenie oraz mieisca pobżenia . ieruchonrości '
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2.

CZĘSC A

Ja. niżei podpisany(a), Eulalia Barbara Mikołajuk z d. l)omańska
(jnriona inazwisko oraz nMwisko rodowe)

urodzony(a) dnia 18 rYŹeśnia 195lr. łv Zakrzervie Gmina Ulan-N{ajofat

zatr dniona w Zcspole szkół im. Jana Parvła II rv fllanie _ Młjoracie nł stano\}isku
dvrcktora

tniejsce zatludnienia, StanoNisko lub fuŃcja)

po Zapozna iu się Ż pfzcpisa i usta\\,y Z dnia 2 1 sierpn ie l 99 7 r' o ogleniczen i u prowadŻenia działalności

gospodarczej przez osoby pełniące ftlnkcjc public7nę (Dz' L,' Nr ]06' poz' 679. z l998 r' Nr l l3' poz' 7l5 i

Nr162.poz. 1126.21999r.Nr19.po2.481,22000r.Nr26. poz.306orazz2002r.Nr1l3,poz.98,liNr
2l,1'poz' l806)omŻusta\ryzdnja8malca ]990 r' o sanolządŻie glninn}'rn (DZ' U' Z200i r'Nr 1,ł2, po7'

] 59l olaŻ z 2002 r' NI 23. poŻ. 220. Nr 62, poz. 558. Nr I l3' poz' 984' NI l53. poz- 12] l i Nr 214. poz'

1806)' zgodnie 7 ań' 2,lh tej ustaw'"- oś*,iadczan1. żc posjadam \ychodzącę \\ sk1ad małżęńskiej \\spólności

maiąlkowei ltlb sranowiącc nrój maiątck odrębny;

Zasoby pieniężne:
środki pieniężne zgromadzone rv walucie polskiei: 39382,00---

I.

- środki pieniężne zgromadzone w lvirlucie obccj: brak------



/L
1. Prorł'adzę działalność gospodarcząt2](nale4'podać tbnnę prawną i przedmiot działalności):
\ie pron adzq-------

.]"ob'sc;e nie (loĘ c/.\
rł'spólt'ie z irut5.mi osobami nie do1ycą--

Z tego t)tułu osiagnałem(ęlam) * roku ubiegł-vm prz1'chód i dochód w rł,ysokości: nic dot}_cz}'-
2' Zarządzan dz'tałallością gospoclarczą lub jesten'] przedsta\ricielem. pełnomocnikienr lakiej -___
działa]ności (należy podać lblmę pra\\''l}ą i p]ŻedmioldŻiałalności): nie zarządzam---------

o.obi{c:ś nie / a rlą d /a m ---------_------------
rvspólnie z im)'mi osobami nie dot1cąv--

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłarrr) \\ roku ubiegł1,m dochód rv uysokościI nie dot}'czy-

2' s' spo|du iclnirch: nie doĘ c4 ---------

jestem czlonkienl zarządu (od kiedy): nie dołcz]- -----------

jesten członliem rad1' nadzolczejlrl 1od kied!')| nie doł'cŻ]-_---

vIt.

1 ' w spółkach handlo{ych ( azwa. siedziba spółki): nie dotyczy

jestcnl człoŃienr zarządu (od kied1') nie jcstem--__-------

jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy) nie doĘvc7ł

_ jcstem członkiem komisji rcrł,izlnej (od kied}) nic doĘcr]_

Z tego t}tułu osiągnąłem(ę}am) w roku ubiegłrn dochód rł'rr1sokości: nie dotvcz,y----

jestcm czioŃiem kornisji

Z tego tytuhl osjągnałcn](ęlam) rv roku ubiegłyn doc1ród w rr'1'sokościl nie dot1czy-:---:----

3. W fundaciach plowadŻących dzia}a]ność gospoda.rczą: nie prowadzę

_jcsten człoŃien Żalzadu (rd kięd)): nie doĘ czy----------_-----

2-;-)



jestem czkrnkiem rad.v nadzorczej (od kied))l nie dotl czf - -- -- -.- -- --------------- -----------

'iestem człoŃicm komisji rcrł,iz'r'jnej (od kied} ni€.lot}'cą

/ tego t}lt u osjągnąłen(ęłanr) rv rokrr ńiegł-vm dochód rl rłysokościl nie doĘczy----

Vlll. Innc dochody os]ągane Z t}tuhj Zatrudnienia lub innej działa]ności zarobkor'vcj lub zajęć.

z podaniem kwot uzvski\\,anych 7 każdego t}'tułu:

Umo$'a o pracę w Zespole Szkól irn. Jana Parvła II w U1anie-Nlajoracie - 865l5.28Z1

Umowa o placę \Ą, Stowarz1'szeniu Ulańskie Forun Inicjat)_t Spolecznych - 16665'00 zł

Unrorr,a o pracę FLl Cezar'"" Mikołajuk
I Imorr.l z1ccenia i o dzicło

- 34026,5821

- l 1248'00 zł

IX. Sk]adniki micnia ruchomego o u'ar1ości po\\''vŹej 10 000 złot1'ch (lr'' prz1padkrr pojazdólv

ncchanicŻn!oh należł podać 1alkę, nrodel i rok produkcji)|

X. 7oborviązania pienięŻne o \rańości po$Jżej 10 000 zkŃych w t]_]n zaciągnięte krcd-""t]'

i pożvczki or.az \l''arunki. najakich zostały rtdzielone (rrobec kogo. \\'zlviązku zjal.itr ?da'enien]

\! jakiej \rysokości): Nie posiadam ------

samochód osoborvv _ seat Ibiza 200,l r.



\ i'.,_ "/1Lj
Polrrższe ośrr iadczenie skladam śrł iadom}'(a)' iŹ na podstawie ań' 233 $ 1 Kodeksu kamego za

podanie ńeprarvd-v lub zatajenje plawdy gTozi kara pozba$'ienia Wolności'

Ulan-Maioral, dnia 28 Lwiemia 2016r'.

GnjejscowoŚć, dala)

LI I NiewlaŚciwe skJeślić'
|2] Nie do1yczy dŻiala1ności \{}tlvórczej
gosooddról\ła rodzinnego
i:tŃi"ao'l.rl ladnad7cl.Ą(l"'old/le n 11le'/'d'osyt l'

lG 1.--ą'7
,r",oltorlt,,, /

w rolDictwie !v zatresje produkcji rośljnncj i zs'ielzęcej, w lormie i zakesie


