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(micj!co*oa6) (dnir)

UWAGA:- "i.-'iisob 
sfhaajq.a oiwiadczcnie obo$/i4zahajcst do zgodncgo z P'awd starannego i arp€heco wvpelnienia

ka?i.j z rubryk.
z ifz"riooszrr"eolne -brvt(i nie aajduje w konkremym Prz)?adku zsstosowania' nalezy wpisat 

"nie 
dotvczf

i. ii*i""rr"i"iiJ.s*iiczenie obowiliana jcst okreslid prrynalcarcsc poszrzcg6lnvch.skhdnik6w- 
;ilti""t;(i;;ow i zouo',iq-rlao mijq*u odreb;eso i majq*u objrtcgo matrcriska wsp6lno{cie

majq&owe.
4. Oswiadczenie najqlkowe dotyczy majq*u \x kaju i 7 granicq'

5. O{wisdczcde naiqtkowc obejmuje r6wnicz wierzt'telnosci pieoiene . -; w*;;i A "6*;;-.ia 
zariarte se bformacjc ja*o", * czgcci s zas iorormacle niejrwne do$czqcr a&esu

zamicsztrnia stUdaj*ego oswiadcz.nic ortz Bieisca polo2'nia Dicruchomos'i'

cz4sc A

Ja, nizej podpisany(a), Malgorzata Maria Paletta z d Marciniak
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) 6 sierpnia 1971 w Racibotzu

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Pietrowicach Wielkich

(miejsce zaEudnienia, stanowisko lub tunkcja)

po zapoznaniu sig z przepisami ustawy z dnia 2l sierpnia 199? r' o ograniczeniu prowadzenia dzialalno(ci

gospodalczej przrz osoby pelni4ce funkcje publiczne @z U Nr106,poz 679' z 1998 r' Nr I 13' poz 7l5 i

N. iOZ, por. I126, z 1999 r. Nr 49, Poz. 483, z 2000 r' Nr 26, poz'306 orazzz\Oz t Nr I 13' poz 984 i Nr

214, poz. l806) oraz ustawyzdnia 8 marca 1990.. o samorzQdzie gminn)m (Dz U'z2001 r'Nr142'poz

1591 omzz2OO2r.Nr23,poz.220'Nr62,poz558,NrIIlpoz984,Nt153'Pot:12'71iNr214'poz'
1806), zgodnic z art. 24h tej Lrstawy o(wiadcza,n' 2e posiadam wchodzqce w sklad malzeriskiej $sp6hosci

majqtkowlj lub stanowiqce m6j maiqtek odr9bry:

I. Zasoby pienigzne:

- srodki pienighre zgrornadzone w walucie polskicj: 5045,4721

l i,icr) \\xrto!eios.: rric rlotlczr
DA k\\'otq

Lr

kicrownika jednostki

organizacyjnej gminy,
gmi"



II.
l. Dom o powi€rzcbni: nie dotycry m2, o wartosci: "" " " " " " t)'tul prawny

2. Micszkanic o powierzchni: 70m2, o rartosci: 90tys' tytul prawny: u'yczenie

3, Gospodarstwo rolne: rcdzaj gospodarstwa: nie dotyczy, powierzchnia: '

() \\lIlL)!ei: .. l,JztLj r.rLrL l,,itt

tytul prawnY:

i t go ayalo otiqgralem(Elam) w roku ubiegtym przych6d i doch6d w wysokoSct

4. Inne nieruchomoSci: powierzchnia: nie dotyczy

o wa ofui:
qtl pmwnY:

III.
Posiadam u&iaty w spolkach handlowych - nalezy podad liczbg i emitenta udzid6w:

udziaty te stanowiq pakiet wiQkszy nU l0lo udzial6w w sp6lce:

Z tego rytulu osiqgn4lem(qlam) w roku ubieglym doch6d w wysoko6cil

lv
Posiadam akcje w sp6lkach handlowych - nale2y podai liczbq i emitenta akcji: '

:r.. .i .,"

11..,,1'lLrluosiit:'Ltllcrrltalitrrr)\ rolitr Lrhirrllrrll docll'lLl rr rrrsolLr:'L

\rh l. ri .iill lnril\\lrrri'l III,IL','II.l'. z rrJri!/rrrrrl:1 rrr'rri L1'rzr'rrrl'-":r"" J" itg" LrrrL LrllLr

,,.i .t - ,,-l Sr.ll,rL 1'.,!:rrr. Lrr.jr.ll.rl,,L,r ,,.,,1'r L'r.Lrrrrr . l..L.r' L'L r'Lnr"r; ''r''

ltL rL Lr'L'Ir:io i'lr ''rrlrr'' "''i Lr lr nll i'L)nrtLrr'1lrr!l(r:Lrir\ lrL r\\r1!il]l:(r]rtLiirLr' ritrr't i'L'rrc

plJl.r.LlozblciLr \! Llro!1,'7. l)r,'cllrgrL - nllezl poLhi r'pir rlicnia irlrrtr; nrrblcia rrtl kollo:

rr r. I Lr rzr

2



VI.
1. Prowadzg &ialalnoSC gospodarczql2l lnaleiy Podac formg prawnq i przedmiot dzialalno5ci):

nie dotyczy

- osobi6cie...........

- wsp6lnie z innymi osobami .....,.. .....
Z tego ty'tutu osi4gn4lem(Qlam) w roku ubieglym przych6d i dochod w wysokoSci: " '

2. Zan4dzx, dzialalrloSci4 gospodarczq lub jestem przedstawicielem, pelnomocnikiem takiej

&ialalnoSci (nalezry podad forme prawn{ i prz€dmiot dzialalnosci):

- osobiscie nie dotyczy

wsp6lnie z innymi osobami nie dotyczy

Z tego t)'tutu osi4gn4lem(Qlam) w roku ubieglym dochod w wysokosci: nie dotyczy

VII.
1. W sp6lkach handlowych (nazwa, siedziba sp6lki): nie dotyczy

- jcstem czlonkicm zarzAdu (od kiedy): nic dotyczy

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

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedv) nie dotyczy

Z tego tytulu osiqgnqlem(Elam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: nie dotyczy

2. W sp6ldzielniachl nie dotYczY

- jestem cdonkiem zarz4du (od kiedy): nie dotyczy

- jestem czlonkiem rady nadzorczejtll 1od kiedy): nie dotyczy

jcstem czlonkiem komisji rcwizyjnej (od kicdv): nie dotyczy

Z tego tytulu osiqgnqlem(Elam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: nie dotyczy

3. W fundacjach prowadz4cych dzialalnoSi gospodarczq: nie dotyczy

- jestem czlonkiem zarz4du (od kiedy): nie dotyczy

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

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

Z tego tytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: nie dotyczy \

X, Zobowiqzania pieniQzne o wartosci powyzej I0 000 ztotych' w tym zaciegnigte kedyty i

pozyczki oraz warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwi4zku zjakim zdarzeniem' w

jakiej wysokosci): nie dotyczy



l'o\'.\,/sze oswiadczenic sklada,n Swiadomy(a), i2 na podstawie arl lll \ I f,o(lcl.sir lirrrr.gLr,,it

'r -i.. . ricl-.rrudr luh r3lli.nir' pr.r\\d) srozi kara lozba\\ienia
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