
ośwlADczENlE MAJĄTKołI'E
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ostki org an izacyj nej gminy!

Ulan-Majorat, dnia 2015-04-22 r.

f'r'j'idd-r ' '

1. osoba składaiąca oświedczenie obowiązana jest do zgodnego z pewdą starannego i zupełnego wype|nie"
nia każdej Ż rubryk.

2. Jeżeli poszczególne .ubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania' należy wpasać '.nio dotv-
czu",

3. osoba składająca oświadczenie obowiąŻana jest określić pŻyna|eżno1ść posrcaególnych skfadnikólY mająt-
kowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małźeńską wŚpólnością ma-
jątkową

4' ośwladcz€nie majątkowe clotyczy majątku w kraju i za granicą'

5. oświadczenie rnajątkowe obejmuje równieżwieŻytelności pieniężne.

5' w części A oświadczenia zawańe są inIormacje jawne, w części B zaś infolmacj€ niejawne dotycŻące ad.e_
ŚU zamieszkania składającego oświadczenie ora. miejśca położenia nierucho.ności.

czĘŚĆ A

Ja nizej podpisany(a), Jolanta Palica D!rka,
limiona irazwisko o.aŻ na&isko odowe)

u.odzony(a) 15.09 1962 r w Staninie

Gminna Biblioieka Publiczna w Ulanie-Majoracie, Dyrektor
(m]ejsce Żalr!dnien a Śianowisko Iubfunkcja)

po zapoznaniu się Ż przepjsami ustawy Ż dnia 21 sierpnia '1997 r o ograniczeniu paowadzenja działalności go-
spodarcŻej przez osoby pełnrące funkcje publiczne (D2' U' Nr 106, poz 679 z 199a r' Nr 113, poz' 715 i Nr 162,
poz 1126'z1999r.Nr49'poz 483 z2000r.Nr26 paz.306 ońz z2002 r. Nl 113' poz 984iNr214' poz.'1806) oraz
ustawy z dn]a 8 marca '1990 r. o samoŻądzie gminnym (DŻ u' z 2001 l Nr 'l42' poŻ' 1591 oAz z 2aa2 l. Nl 23'
poz' 220' Nr 62' poz. 558 Nr 113, poz' 984, Nr'l53 poz 1271 1Nl 214 poŻ. 1806)' zgodnie z ań. 24h tej ustawy
oświadczam. Że posiadam Wchodzące W skład ma]zeńskie] Wspólnośc! majątkowej llb stanowiące mój rnajatek
odrębny:

t.

lasoby pieniężne]

- Środki pienięŹne gromadzone w Walucie polskjej: nie posiadam

- śaodki pienięzne gromadzooe w walucie obcej: nie posladam

- papiery wańościowe: nie posladam
na kwotę: nie dotyczy

.

1' Dom o powjerzchnl] 85n]'Ż,owańości: 150 oo0 tytuł prawny]Akt notarialny 1583/1999' własność

2' lvlieszkanie o powieżchni n]e posiadam m':, o Wartosc: nle dotyczy tytuł prav/ny' nie dotyczy

3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: nie posiadarn, powieŻchnia: nle dotyczy

o Wańości nle dotyczy

rodzaj zabudowy: nie dotyczy

tytuł prawny; nie dotyczy

Z tego tytułu os]ągnąłem(ę1am) W roku ubiegłym prŻychód l dochód w wysokoścl] nie dotycŻy

i,t)jl
t



4' lnne niefuchomości:

powierzchnia: działka 14 a

o Wańości: 15 000

tytuł prawnv] Akt notariainy 1583/1999' własność

l .

Posiadam udziały w spółkach handlowych - nalezy podać ]iczbę i emitenta Udziałów'

nle posiadam

udŻjały te stanowią pakiet większy niŹ 10% udziałów w spółce: nie dotyczy

Z tego q^ułu osiągnąłem(ęłam) w.oku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

Posiadam akc]e w spół(ach handlowych - nalezy podać liczbę j emitenta akcji:

nle posiadam

akcje te stanow]ą pakieiwięksŻy niż 10% akcjiW spółce: nie dotyczy

] tego tytułu osiągną]em(ęłam) w loku ubiegłym dochód w wysokoścj] nie dotyczy

Nabyłem(am) (nabył mój małŻonek, z Wyłączeniern m]enia przynależnego do jego majątk! odrębnego) od skaC
bu Państwa, innej pańg[łowej osoby prawnej jednoŚtek sarnorządu terytolialnego' ich związków lub od ko-
mLlnalną osoby prawnej następujące mlenie' które podlegało Żbyc]u W drodze pŹetargu - naleŹy podać opis
rnienia i dalę nabycia' od koqo: nie nabyłarn

1 Prowadzę działalność gospodarczą'? (na]eży podać formę prawną i przedmiot działa|ności): nie prowadzę

osobiście nie dotyczy

WspÓlnie z innymi osobami nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w rok! ubiegłym przychód i dochód w wysokoŚcl] nie dovczy

2' zaŻądzam działalnością gospodalcŻą ]ub jestem pę edstawicielem, pełnomocnikiem takiej działalnoŚci

(należy podać formę plawną i przedmiot działalności): nie Żarządzam

osobiścle nie dotyczy

* wspÓlnie Ż innymi osobami nie dotyczy

Ż tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w WysokoŚci: nie dotyczy

v .

1' W spÓlkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): nje dotyczy

- jestem członkrem Żarządu (od kiedy): nie dotyczy

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy

Z tego tytułu osiqgnąem(ęłam) W roku ub|egłyr. dochÓd W wysokości: nie dotyczy

2' W społdzieiniach:

- jestem członkiem zarządu (od kiedy): nje dotyczy

_ jestern cŻło|kiem rady nadŻorczej3 (od kiedy) nie dotyczy

_ jestem cŻłonkiem komisj rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy

Z tego MUłu osiągnąłem(ęłam) w roku ub]egłyrn dochÓd w wysokości nie dotyczy

,1"



3 W fundacjach prowadŻących działalnoŚć gospodarczą

nie dotyczy
_]estem cz]onkiem zarŻądu (od kiedy)] nie dotycŻy

_ jesierrr członkiem rady nadzolczej (od kiedy): nie dotyczy
_ jestenr członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dolycŻy

Z tego tytułu osiągną]em(ęłam) w loku ubiegłym dochód w wysokoŚcl: nie dotyczy

v t.

lnne dochody osiągane Ż lytl,łu Żakudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęÓ, z podaniem kwot
uzyskiwanych Ż każdego tylułu] Dochód z tyiułu Żatrudnienia w Gmińnej Bibiiotece Publicznej w Ulanie_Majoracie _

41 1B5.00zł 'lnne Źródła 200 Żł

tx.

składniki mjenia ruchornego o wartości powyże] 10 000 Żłotych (w pęypadku pojazdów mechanjcznych naleŹy
podać markę rńode i rok p.odukcji): nie posiadarn

i.

Zobow a.zania pen]ężne o war1ośc powyŻej 10 000 Ż]otych. w tyrn Żaoiągnięte kaedyty j pozyczki olaz Warunk
na iakich zostały udzielofie (wobec kogo w zwia?ku z ]akim zdaŻenlem, w ]ak]ej wysokości): nie posiadam



PowyŻsŻe oświadczenie składam świadomy(a)' iż na podstawie aft' 233 s 1 Kodeksu kamego za podanie nie_
prawdy lub Żatajenie plawdy grozi kara poŻbawienia Wolności'

Uian-Majo.at 201 5-04-22
(mierscowość, data)

....1..u*1,r. . ..tj !.1 a

l NiewłaśĆiwć sklAślić
2 Nie dotyczy działalnoścj w}'twórczej w loln'ctwie w zakresje proctr]kcji rcŚljnńej i zwieŻęcej' wformie izakresie goŚpodal_

J Nie doiyczy rad nadzorczych społdzielni mieŚzkaniowych'


