
oswlADcz[\IE MAJ-ĄTKoWE

!]].i;:J\t ! ]!l]]'ł l'i-nil-|

. ":-t -r'1. . ,ti
:1LFPr t!'tlr'. ,' .-.. J

l .1t -.. "-.' -..-^" ..--"-'-*."

kierorvnikr jednostki organizac nej guliDy,

Ulan-Majorat dnia 201G04-18
(mi!'jsco\'ość)

Uwag:r:
! ' Osoba składająca oślviadczelie obowiązanajest do zgodnego 7 prawdą Śamnncgo i 

'.upełnego 
\łIPełnienia

każdej z rubryk'
2' Jeżeli poszczegójne rubryki nie znaiduią \'konkretnym prz.\padkLt zastosolvania. nale'ry wpisać

,,nie dotyczr-!!.
3. osoba składająca oświadczenie obolviązana jeŚ1 określić przyoaIemośó poszczególn}ch składników

nlajatkowych. dochodów i zoborljązań do majątku osobistego i mają&u objęlego fiałŻeńską rvspólnością
majątkową.

.1. ośrviadczenie majątkowę dot}'cry lnająiku rv kraju i za granicą.
5. oświadczenie ntajątko\e obęimujc równicŻ$'ierz'}telności pienjęznę.
6' w części A oś\\ia.-lczenie zrwańe s4 informacje _jawne. W części B zaś informacie nie;awue dot!czące

adresu ZamicsŻkanja sktadaiąccgo oś$'iadczenic oraz miej;ca po]oŹcnia niefucbomości'

CZĘŚc A

Ja. Eiżei podpiSany(a)- Jolalta Palica, Durka
linr ot3 i na7rrisko olaŻ ń'7liŚko tod.!'c)

urodzony(a) 15.09.1962 r łv Staninie

Gmitrna BibIiołeka Publiczna \r' Ulanie-Maioracie. Dvrektor

(m]ciŚce tulni.nia jlcnosisko lLlb filikcj3]

po zapozna iu sie z pĘcpisami usta1ł'a z clnia 21 sierpnia 1997 r' o ograniczeniu p'o\ł'adzcnia
dzialalności gospodarcŻej prŻez osob\' pełniące fuŃcje publiczne (DZ. U' Nl ]06^ poŻ. 679
z póŹn 7'fi') olaz usta\Ąy Z dnia 8 nar'ca 1990 r. o sanoŹądzie g111inn].111 (Dz. Ll. z 200i r. Nr l42'
paz' 159! z póż']l'' z11l.). Zgodnie Z art. 24 h tej ustau! oświadczan']' że posiadan \chodzące rv skład
małżcńskiej $'spólności majątko\aej lub stano\łiqce maiątek osobisty:

I.
Zasoby pieniężne:

- środkipieniężne Zglonadzone \ł'\łalucie polskiej: nie posiadarn

środki pieniężne zgromadzonę \Ą,$'alucie obceji nie posi.dam

papie!'a' \\'ańościo$€: nie posiadam
na k\ł'otę: nie dołvĆz!

i{xn



II.

1. Dom o porvierz-chni: 85 n]2' o waftości:150 000 t}tuł prawny: Akt notarialny 1583/1999.
lvłasność.

2. Mieszlanie o porlierzchni: nie posiaclam m2' o waltości: nie dotyczy t}tuł pra\a!J': ńe
dotyczy

3. Gospodaśtwo rolne:

rodzaj gospoda.stwa: nie posiadam pouierzchnial nic dotvcz'
o \'altości: nie dot"vcŻy'
rodza.j zabudowy: nie dotyczy.
t}łuł pra\łn.v: nie doł_czy
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłan) w roku obiegłym przychód i dochód \4. $Tsokości: nie dotycry.

'l. k$e nieruchomości:
Powierzchnia: dzialka 14a
o $'artości: 15 000 Żl

'\' tltuł praw1y: Akt nołarirlny 1583/1999, akt własności.

IlI.

Posiadam udziały rł spółkach hand1ouYch naleŻy podać 1iczbę i emitenla udziałó\\,:
nie posiadam
udziĄ te stano!łią pakiet rł,iększy niż 10 % ridziałórv rł,spółce: Eie dołczy.
Z tego t)-tufu osiągnąłenl (ęłalnj \Ą' roku ubiegl-vm dochód rv l-lsokości: nie doĘvczy'

IV.
Posiadam akcje rv spółkach handlorr''vch naieĄ podać 1iczbę i emitenta akcji:
nie posiadam

akcje te stanowią pakiet więksŻ}' niż i0 9/o akcji \' spółce: nie dotycz} '

Z lego tytulu osiągnąlem(ęłanr') w rokrr ubiegłym dochód w rłysokości: nie dorycąv'

Nab'\4em(am) (nabył mój nlałżonek. z \ł)'łączcnicrn nicnia przvnaleŻnego dojego majątku odrębnego)
od skarbu' i.mej państwowej osoby pratnej 

" 
jędnostek samorządu terltorialnego, ich związków lub od

ko 1unalnej osob'v praBnej 1mstępujące mieńe. k!óre podlegało zbyc;u w drodze przetargu naleŹy
podać opis nlienia i datę nab"vcia. od kogo: lic labylam.

vt.
1. Prorł,adzę dziala1ność gospodarczr1] (naleĄ podać formę prarł'ną i przedmiot działalności): nie

prowadzę
- osobiście: nie doł} cz}'

- rvspólnie z inn-vni osobami: nie dot} cz}.''

- Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) wroku ubicgłym plzychód i dochód w lr,}'sokości: nie
dotycł.

- Zatząózam działalnościa go'spodar c7ą lub jestem przedsta\ł'icielem. pelnomocnikien taliiej
dzialalności (należy podać lornę prarrrrą i przedmiot działa]ntlści |'): nie z^rządzam



- osobiście nie doł_czy
- $spó1nie Z inny]ni osobami nie doĘczy
Z tego t}t!łu osiągnąłem(ęłanr) rł'lokrr ubieglym dochód r.l'w1'sokości: nie do|cą'

vIL
1. W spółk*h handloł1ch (lazwa, siedziba spółki)] nie dot]t cŻy'

- .jcstcm członkienr zar'ządu (od kiecl1): nie dot}czy'
- jestem człclŃiem rad'v nadzorczej (od kiedy): nic dołczy'
- jestcm cz}onliiem konrisji rewiz1jncj @d kicd1.): nic doł_cuy_''
Z Iego lytułu osiągnąiem(ęłam) \ł'Ioku ubiegłvm dochód rv rr'ysokości: nie r]otrczł'.

2 W spółdzielniach: nie dotycz}'
- jestcl'n członkiem zarządu 1od kied}'); nie dot}czy.
- jesten człoŃiem rad)'nadzorczej3 (od k]ed)): nie dotyczY'
- jestenr członkierrr komisji rewiz}jĘ (od kied}): nie dotlĆzY.
Z tego t)'tułu osiągnąlen(ęłan) w loku ubiegłym dochód w rv!'sokości: nie dory_cz1..

2' W 1imdacjaclr pror'vadzących dzialalność gospoda'czą: nie dot} czY.
- jestem członkiem zarzadu (od kied1Jl nie dot}cz}.
' jestęm czło!łiem rady nadzorczej (ld kied,v): nie dołczy'
_ jestem czlonkiem komisji rcwiŻinej (od kied}): nie doqcŻ}.
Z tego tl'tułrL osiągnąiem(ę}am) rv roku ribiegł1m dochód u'rr-vsokL]ści: nie dołycz}..

v l
lnne dochod1 osiągane 2l}1ułu Zatr.udnienia ]ub innei działainości zarobkolł,ej lub zajęc. z p(ldaniem
k$ot tlŻ}skiwalrych z kaŻdego tltułu: Dochód z ł'tułu zatrldnienia w Gminnej Bibliotece
PublicŻnej ł' tllanie _ Ntajoracie _ 4,ł 530'00zł, inne źródła _ 100,00zł.

tx.
Skladtikj mienia ruchomego o wa ości pow)'żej 10.000 złotych (\' prz)'padku pojazdórv
mcchaniczn)'ch należ1'podać markę' nrodel i rok produkcii): nie posiadam

x.
Zobor,r'iazania pienię'ane o \łaltości po\.v''-żei ]0.000 Złotrch. w lylrr zaciągrięte kred].t} i poż'vcŻlj
o.az \ł'arunłi. na jakich zoslały udzielonc (rrobec kogo. .lł' zrtiązku z jakim zdarzenien. u jakicj
rł'asokości): nie posiadam.

:i\;'



Porł}zsze oślłiadczeaie składam ś\\iadom) (a)_ iż na podstauie art. ]]] s 1 Kodeksu kamego
Ża podanie niep.a\d} lub złtajenie prawdy' glozi kara pozbarrienia wolności'

! Ulan-Majorat 18.04.2016
(niejscowość' dala)

li*

Ni€\łłaści\łe skrcślić

Nie dol)cz'! dŻiałalnoścj u'ytwórczej !v lolnict'Y]e s zak.esie plodukcji loślinnej i zwierzecej'
w lolmie izakresie gospodarstwa rodzinnego.

Nie dotycz]' rad nadzorcłch spółdzielni mieSzkalrjo{ych


