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OSWIADczENIE MAJATKowE
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1.
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6.

w6jta, zastqpcy w6jta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy,
osoby zarzqdzajqcej i czlonka organu zaruedzajqcego gminnq osobq prawnq

oraz osoby wydajqcej decyzje administracyjne w imieniu w6jtal

Pietrowice Wielkie, dnia 24-04-2017 t
(mielscowoSd)

Uwaga

q39t !X.hd.r!q ofwhdczente obowtiz.na l..t do .godnogo z pEwde, .tarannego I zupetn.go wypslnle-
nla kltdal z rub,yk.

Jarall p6zczag6ho rubrykl nl€ znajdure w konkiotnym przypadku aato6ow.nls, nalely wplr.C !9_d9&cI:.
O.ob.-.klad.rtca oawladczenle obowlqzana ,o.t okrralld pzyn.t.tno56 poszczeg6tnych lkhdntk6w mar+-
kowych, dochod6w I zobowlqzai do msjqtkn odrebnogo I m.r{ku objQtego mafretukl wlp6lnoach ;;.
jQrkow+

Oarvl.dczenle m.lQtkoflo dotycry m.rdlu w kreru I z. gr.ntc+
Oawladcaanlo mar{kdva obermuie r6wntet*terzytotnoact phntQrno.

W czlacl A_oawladcz.nla zasarta sq lntonnacl. lawrra, w czl.cl B zaa lnio]macre nieiawne dotyczlca id,r-
au zanhazkanL s*Ldallcego o6wladczenla ol?: nlorlca poloLnh nloruchomoacl.

czESC A

Ja. nizel podp sany(a) Ewa Paletta, Resler
r mlona naryar.o ora, n",*,.ro ,oao*.r

urodzony(a) 26 09 1963 w Ropczycach

Gminny Osrodek Pomocy Spolecznej w Pietrowicach Wetk ch Krerownik cminnego Otjrodka pomocy Spolecznel
(mtejsce zalrudnienra, stanowEko lub funkqa)

po zapoznaniu sre z przepisam ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o ograniczeniu prowadzenia dzialatnosct go-
spodarczel przez osoby pelniqce funkcje pubticzne (Dz U Nr 106, poz 679 z 1998 r Nr 113, poz 715 i Nr 162,
paz 1126,21999 r Nr49, poz 483,22000 t Nr26. poz 306 oraz z 2OO2 r Nr 113 poz 984 i Nr 214, poz 1806) oraz
ustawy z dnia 8 nrarca 1990 r o samorzEdzie gminnym (Dz U. z 2O0t r Nr 142 poz. 1Sg1 atazz2Ao2t Nt23
poz. 224. Nt 62 poz 558, Nr 113, poz 984, Nr 153, poz 1271 Nt 214 poz 1806), zgodnie z art 24h lel ustawy
oswiadczam 2e posradam wchodzqce w sklad mal2ehskrej wsp6tnosci majqtkowei tub stanowiqce m6j majatek
odrebny

t.

Zasoby pienre2ne

- $rodkr pienre2ne gromadzone w walucie polskrej n e dotyczy

- Srodkr p enrg2ne gromadzone w watuc e obcel n e dotyczy

- papiery wartosc owe nLe dotyczy
na kwote

1 Dom o powierzchni: 150 m?, o wartoscl: 155 000,00 zl tytul prawny mal2eiska wsp6lnos6 majqtkowa

2. lvlieszkanie o powerzchni nie dotyczy mr, o wartosci nte dotyczy tytul prawny. nie dotyczy

3 Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: nte dotyczy, powierzchnta nie dotyczy

o warto6ci nre dotyczy

rodzal zabudowy nie dotyczy

tytul prawny nie dotyczy

Z tego tytulu osrqgnelem(e1am) w roku ublegtym przych6d I dochod w wysokosc nte dotyczy

4 lnne n eruchomos.



Nabylem(am) (nabyl m6l mat2onek z wylqczenrem mlenia pzynale2nego do lego majqtku odrqbnego) od Skar_

bu Pahstwa. innei padstwowej osoby prawnej. lednostek samozqdu terytonalnego ich zwqzk6w ub od ko

mlnalnel osoby prawnel nastQpuiqce miene kt6re pod egalo zbycru w drodze pzetargu - nale2y podad ops
m enra date nabycia odkogo nie dotyczy

powrerzchnra 0.0642 ha

o warto6ci: 35 000 00 zt

tytul prawny malzeiska wspdln066 malEtkowa

flt.

Posiadam udzialy w sp6lkach handlowych - nale2y podad liczbe i em tenta udzialow

nre dotyczy

udzraly te stanowiE pakLet wrekszy n12 10% udzial6w w sp6lce nie dolyczy

Z tego tytulu oslqgnqlem(9lam) w roku ubleglym doch6d w wysokosci n e dotyczy

Pos adam akcje w sp6lkach handlowych - na ezy podac liczbe i emrtenta akclr:

nre dotyc2y

akcle te stanow q pakret wrQkszy niz 10% akcl w sp6lce nie dotyczy

Z tego tytulu osrAgnqlem(qlam) w roku ubieglym dochdd w wysoko6cr nre dolyczy

1 Prowadze dzralalnosc gospodarczq'z(nalezy poda6 formQ prawnq I przedmiot dzialalnosci) nie dotyczy

osobiScie nie dotyczY

wsp6lnre z innyrni osobam nte dotyczy

Z tego tytulu osiqgnqlem(Qlam) w roku ubleglym pzych6d I doch6d w wysoko6cr nie dotyczy

2 Zarzqdzam dzrala noscrq gospodarczzl ub lestem przedstawcelem. pelnomocnikem takel dz aia noscr

(nalezy poda6 formQ prawnq i przedmiot dziala nosci): nie dotyczy

osobiscie nre dolyczy

wsp6lnie z nnymr osobarni nie dotyczy

Z lego tytulu osiqgnqlem(elam) w rok! ubieglym doch6d w wysokosc nre dotyczy

v[.
1 W spoikach handlowych (nazwa s edziba sp6lkr) nle dotyczy

-Jeslem 
czlonkiem zarzqdu (od k edy): nie dotyczy

-jestem czlonkiem rady nadzorczel (od kedy) nie dotyczy

jestem czlrcnkiem komisii rew zyinei (od kedy) nie dolyczy

Z tego tytulu osiqgnElem(elam) w roku ubregtym doch6d w wysokosc nre dolyczy

2 W spoldzrelniach

ne dotyczy

- lestem czlonklem zarzqdu (od kiedy) nie dotyczy

- jestem czlonkrem rady nadzorczel3 (od kiedy) nie dotyczy

- jeslem czlonkiem komrsj rewrzyinel (od k edy) nie dotyczy

Z tego tytuiu osiqgnqlem(elam) w roku ubieglym doch6d w wysokoscr nre dotyczy



3 W firndacjach prowadzEcych dzralalnoSC qospodarc2a:

nie dotyczy

-lesiem czlonkiem zarzqdu (od kedy): nie dotyczy

- lestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy) nie dotyczy

-lestem czlonkiem komrsl rewizyjnej (od kiedy): nre dotyczy

Z tego lytulu osiqgnqiem(91am) w roku ubreglym dochod w wysokosct nie dotyczy

lnne dochody ostqgane z tytulu zatrudnienra tub innej dzialalnosci zarobkowej lub zajQc, z podanem kwot
uzyskiwanych z ka2dego tytulu wynagrodzenie ze stosunk! pracy, przych6d za 2016 r: 57 433,42 zl

vl[.

lx.

Skladniki mrenia ruchomego o wa.tosci powy2el 1O OOO zlotych (w przypadku pojazd6w mechan cznych natezy
podac markQ. model rok produkcji) nre dotyczy

x.

Zabowiazania pteniQzne o wartosc powy2ej 10 000 zlotych, w tym zacrqgniete kredyty i pozyczki oraz warunki
na lakich zostaly udz elone (wobec kogo, w zw qzku z lakim zdarzeniem, w jakiej wysokosci) p;2yczka hlpoteczna
w PLN na zakup i remont domu udztelona w 2009r wobec Ewe patetta r Krystian patetta mahonek. satdo
rachunku na dzien 31 122A161 92 244.28 zl_ pozostalo do splaty 912609421



Powy2sze oSwiadczenie skladam Swiadomy(a), i2 na podstawie art. 233 S 1 Kodeksu kamego za podanie nie-
prawdy lub zat4enie prawdy grozikara pozbawienia wolnosoi.

Pietrowlce Wielkie 2417-04-24
(mietscowosc dala)

.?-.d.q.?.d.$ha...

I N ewla6ciwe skreslia.
2 Nre dolyczy dziala nosci wylworczejw rolnictwle w zakresie produkcji roslinnej i zwierzecej w iorrnie r zakresie gospodar

: N e dolyczy rad nadzorczych spotdzre nimieszkaniowych


