
OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

Ulan-Maj orat.
(ntejscoi}ość)

kierownika
jednostki

dnia 29 kwietnia 2015 r
(dnia)

UWA(:A:
1. osoba skład.jjąca oświadczeńe obo$ią7anajcsl do zgodncgo Z pmwdŁ stanrmego i zupcłncgo wvpelnienra

kaŹdej z rubry k.
2 JeŻe1i pos7cŻcgólrc nbłki nie 7najduJą 1r ko!łJefu\1. pr4'padl_u zastoso$'ania. nalcż-! pisać '.ni€ dol\cŻ\''
3' osoba skladająca ośrriadcze e obo\\iąŻanajęst okreŚljć plłnależrość poszcrcgól Ych sk]adnikóv

ma]a.1kon'}ch. dochodórv i zobo\r'ią^ń do na'ątku odrębn€eo i lnaiątkrl obje.tego malŹcnską rrspóhością
lają&ową.

.l' oś$iadczelrie majątkorłe dotyc7! maiąll'u '$ haju i 4 8ranicą
5' ośliadczeńe majątkorłc obcj uic ró\l eŹ rłierz.vtclności pieBęmc'
6' w cŻeści A oświadcŻenja 7ł\'anc ą infofilacje ja$.lrc. w części B 7fś inlonnacic l}ieja'i'ure dot]czącc adrcsll

7arnieszŁ.uria s}Jadająccgo oś$itdczeni€ oraz nricjsca poloŻenia nicrrrclronrości

CZĘŚC A

Ja' niżej podpisab-(a). Eula|ia Barbara Mikołajuk z d. Domańska
(lrnjona i naz\risko o.a7 na^lisko rodo\ c)

urodzony(a) dnia lE września 195lr. w Zakrzewie Gmina Ulan-Nlajorat

zati'lldnioDa w Zespote szkół im. Jana Pawła ll w Ulanie Majoracie na stanowisku

dyrektora

(nieisce zatndtrienią starrolłisko lub lunkc.ja)

po zapoznaniu się z przepisami ustarł1'z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczclllu prorradzenia dzialalności

gospodarczej przez osob} pcłr:rące funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106_ poz' 679_ u 1998 I NI 113. poz. 7i5 i
NrI62.pozL126.zJ999r'Nr:ł9.poz.,ł83.z2()00rNr26.poz3{16orazz2002r'Nrl]3'poz98'1iNr
214_poŻ' 1806) olau usta$'a z dnia 8 rrrarca ]990 r' o samorządzie gminn}n (Dz' U. z2001 LNr 1'ł2,poz.

1591 oraŻ z 2002 r N.23. poz' 220' Nr 62_ poz. 558. Nl l13. poz. 984. Nr l53' poz' 1271 i Nr 214. poz'

1806), Żgodnie z art' 2,łh tcj ustaN}' oś\riad.zam. Źc posiadan \\ chodzace w skład malżcńskiei \\ spó]nośĆi

mają&o{ej lub stano{iącc mó] mająlek odrębD!.

I. Zasoby pieniężne:
_ środki pieniężne zglomadzo e w walucie polskiej: 45000'00 ------_-__---_

organizacyjnej gminy!

- środki pienięźne Żgro adzone \ł walucie obcej:



papieI } \Ą anosclo!Ąe: brak------------------

na ku olę nie dotyczy

ll' '.l':i ł''Y-yl Dom o powerzchni '_'_" " m2' o rłanoici " t}'tul plaun\ _________'_'__-

2' Mieszkanie o powięrzchni: 
___---_-_ 

m2, o wartości: 
_ "__ _ 

t}'tuł praw{y:
j. Gospodarstwo ro]ne' rodzą -----*------_-powierzchnia: --------------- o wartosci --------

::"11',11"::::""' /,,F --b;;: i-Iiz- ____________________ __-tytul PrawnY
Z tego t}'tufu osiągnąłem(ęłam) w roL_u ubiegłym przychód i dochód w rłysokości:
Nie osiągnę'lam

I .

Posiadam udziały w społkach hand]oł1'ch - nalezy podać liczbę i emitenta udziałów] nie posiadam

udzjały te stanowią pakiet rłiększy niź 107o udziałów w społce: nie dotyczy-------

z tego t\,tułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie doĘczy:--

lv.
Posiadam akcje w spółkach handlowych - należy podać liczbę i ęmitenta akcji] nie posiadam-------

akcje te stanowią pakiet większy niż l07o akcji w społce: nie dotyczy ----------
Z tego t}tufu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wy'sokości: nie dotyczy---

v.
Nabyłem(am) (nabył mój małżonek' z wyłączeniem mienia przynaleźnego dojego majątku

odrębrrego) od Skubu Państwa, innej pańsfivowej osoby pra1vnej' jednostek samorządu

ter\,tońalnego, ich związków 1ub od komonalnej osoby prawnej następujące mienie' L1óre

podlegało zbyciu w drodze pfzetargu - naleźy podać opis mienia i datę nabycią od kogo'

f,1
,,-c,: j

(' ć ?.-Ł '''

Nie nabyłam ---_------



osobiście nie dotyczy
wspólnie z innymi osobami nie dofyczy---

Z tego t}tufu osiągnąłem(ęłam) w loku ubiegłym przychód i dochód w rłysokości: nie dotyczy--
2' Zarządzam działa|nością gospodarczą lub jestem przędstawici€lem_ pełnomocnikiem takiej -----
działalności (nalez1' podać fo ię prarmą i przcdniot dŻiałalności): nie zarządzaln------_

osobiście nie z'rz'dzaln
_ wspólnie z innymi osobami nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) rł roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotycry--

v .

l W spółkach lrandlowych (naŻ\\a_ siedŻiba spólki): nie doĘczy

jestem członkiem zarządu (od kied}') nie jestem--_--------

- jestem człoŃiem rady nadzorczej (od kiedr') nie dotyczy---_

- jestem członkiem komisji rewiz1'jnej (od kięd}) nie dotyczy----

Z tego t!_tułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochod w wysokości: nie dotyczy---

2 W spoldzielniach' nie doĘ CzY------__-_

jestem członkiem zarŻądu (od kięd}): nie dotyczy-------

vI.
1 ' Prowadzę działalnośó gospodarcząl2] 1należy podać fomrq prarłrą i przedmiot dzialalności):

\ ie prorł a dzf_-__---

' je'tem członłiem 'adr nadzorcze'j '' tod kl(d) } llie doĘCą-__-

jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kicdt): nie dotyczy*-*-_-_-_--_--

Z tego t}tułu osiągnąłem(ęiam) w roku ubiegłym dochód w wysokosci] nie dotyczy-_-

3' W fundacjach prou'adzących działalność gospodarczą:

jestem członkiem zarządu (od kięd.v): nie dotyczy----------_

a,.)l
(' z''ł--'



-jestem człoŃiem Iady nadzorcze.j (od kicdy): nie dotyczy-----"-----__

jestem członkiem komis.ji rewizyjnej (od k]ed'\'nie dotyczy-

Z t€go t'tufu osiągną'łem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy--

VIII. Tnne dochor1y osiągane Z t}'tułLt zatfudnienia lub

z podaniem kwot uzyskiwanych z kaŻdego t}'tufu:

innej działalności zarobkowej lub zajęć,

Umo*a o pracę v' Zęspole szkól im' Jana Palł1a ll rł Uianie-Ivlajoracie

Umowa o p.acę w Stowarzyszeniu Ulańskie Forum Inicjatył Spolecznych

Umo'rra o pracę FH cezar] Mikołajuk
Zasiłki z ubezpieczenia społecznego

Umo\łJ zlecenia i o dzjelo

82438,04zł

- 14344'Ż8zl
- 9'121'882ł

- 2'l I8-45zł

- 12283.5221

IX. Składniki mienia ruchomego o wafiości powyżej l0 000 złotych (w prz}padku poiazdów

mechanicznych naleĄ' podać rnarkę. model i lok produkcji)]

samochód oso - Seat lbiza 2004 r.

x. ZobowiąŻania pieniężne o wartości powyżej lo 0o0 złotych' w tym zaciągnięte kedyy
i pożyczki oraz wafllnki, na jakich ŻostĄ udzielone (*obcc kogo' rv zrvią4ku zjatim zdarzenielt

'i\ jakicj \\l.sokości): Nie posiadam -:----

r_.)

/?,=*,,



U|an_Majorat' dnia 29 lqłietnia 2015r..
(micjscowosc, dala)

tLŁ/aĄ'Q
(podpis)

ftLsłbrr.

u] Niewlaścnre skeślić.
[2] Nie dotrcąY d-Ziablności łltrvólczej w Iolnictłic { zakesie p.od kc.ji roślimej i z$ierzęcej' w fornne i Zakresie
gospodarstwa rodzimego.
13] Nie dotJcz] rad nadzorc7ych społdzielni mics'Qnio$}ch.


