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Wola Kidpiliska, dnia 01.09.2018 r.
Uwaga:
1.
2.

3.

4.

5.
6.

Osoba skladajqca ~Bwladczenieobowiqzana jest do zgodnego z prawdq, starannego I
zupelnego wypeinlenla kaidej z mbryk.
Jetell poszczeg6lne ~ b r y k nle
l
znajdujq w konkretnym ptzypadku zastosowania, nalefy
wplsak ,.nie dotvczv".
Osoba sktadajqca odwiadczenie obowi@ane jest okreBlit przynaletno66 poszczeg6lnych
skladnik6w majqtkowych, dochod6w I zobowiqiah do majqtku 0drgbneg0 I majqtku objgtego
maneliskq wsp6lndciq majqtkowq.
OBwladczenle majqtkowe dotyczy majqtku w kraju Iza granicq.
OBwiadczenie majqtkowe obejmuje r6wnief wietzytelno9ci pienigtne.
W czg9ci A o6wiadczenia zawarte sq informacje jawne, w agBci B za9 lnformacje nlejawne
dotycyce adresu zamieszkania skladajqcego ~Bwladczenle oraz miejsca pdoienia
nieNchoIno6ci.

Ja, niiej podpisany(a), Dorota Jolanta Perczynska z domu Pakieta,
(imiom i nazwirko oral narwirko rodowe)

urodzona :6 iutego 1964 r.w Makowie Mazowieckim
Zatrudniona :w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Woli Kielpihskiej na stanowisku dyrektora,

-

(rnleJscezatrudnienia,rtanawirko IubfunkcJs)

po zapoznaniu sic z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dziaialnofci
gospodarczej przez osoby pelniace funkcje publiune (Dr. U. z 2017 r. poz. 1393) oraz ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorzadzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), zgodnie z art. 24h tej ustawy obwiadczam, i e
posiadam wchodzace w sktad matienskiej wsp6inoici majetkowej lub stanowiace m6j majetek odrgbny:

- brodki pienigine zgromadzone w walucie polskiej: 40107zt.
- brodki pienigine zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy

- papiery wartokiowe: nie dotyuy
na kwote: nie dotyczy
11.

1
2

Dom o powierzchni: 95m: o wartofci: 200000 zt. Tytut prawny: matienska wsp6lnoit majatkowa
Mieszkanie o powierzchni: nie dotyczy, o wartofci: nie dotyczy tytul prawny: nie dotyczy

Gospodarstwo rolne: rodzaj gospodarstwa: rolne, powierzchnia: 1,s h
3
o wartoici: 75000 21.
rodzaj zabudowy: budynek gospodarczy o powierzchni200m2,wartoici 100000 zt.
tytul prawny: moiiehsko wspdlno3C majqtkowo
Z tego tytulu osiqgnctam w roku ubiegtym przych6d i dochod w wysokofci: 0 zt
4. lnne nieruchomobci: powierzchnia: dom 100 m2o wartoici 350000 zt. i grunty rolne o powierzchni 5,4675h

~
j

o wartofci: 275000 11.
tytul prawny: wsp6Masnoit 314 z mgiem.
111.

-

Posiadam udzialy w sp6lkach handiowych naleiy podat liczbg i ernitenta udzial6w: nie dotyczy udzialy te
stanowia pakiet wipkszy n i i 10% udzial6w w sp6lce: niedotyuy

Z tego tytulu osiggn@amw roku ubieglym doch6d w wysokofci: nie dotyuy
N.

Posiadam akcje w sp6lkach handiowych - naleiy podat liczbg i emitenta akcji: .nie dotyuy
akcje te stanowig pakiet wigkszy n i i 10% akcji w spMce: nie dotyczy

Z tego tytulu osiqgnqgndam w roku ubieglym doch6d w wysokofci: nie dotyczy

v.
Nabylem(arn) (nabyi m6j malionek, z wylqaeniem mienia przynaleinego do jego majqtku odrgbnego) od
Skarbu Palistwa, innej pahstwowej osoby prawnej, jednostek samorzgdu terytorialnego, ich zwipzk6w,
kornunalnej osoby prawnej lub zwiqzku metropolitainego nastppujpce mienie, kt6re podlegalo zbyciu w
drodze przetargu- naleiy podat opis mienia i datg nabycia, od kogo: nie dotyczy

VI.
1.Prowadzg dzialalnoft gospodarad'(naleiy podat formg prawnq i przedmiot dzialalnofci): nie dotyczy
osobiicie nie dotyczy
- wspi5lnie z innymi osobami nie dotyczy

-

Z tego tytulu osiggnglem(@am)w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokofci: nie dotyczy
2. Zarzgdzam dzialalnofcig gospodarczg lub jestem przedstawicielem, pelnomocnikiem takiej dzialalnoki
(naleiy podat formg prawng i przedmiot dzlalalndci): nie dotyczy
osobiicie nie dotyczy

-

- wsp6lnie z innymi osobami :nie dotyczy
Z tego tytulu osiggnglem(dam) w roku ubiegtym doch6d w wysokofci: nie dotyczy
VII.
1.W sp6lkach handlowych (nazwa, siedziba sp6lki): nie dotyuy
- jestem ulonkiem zarzgdu (od kiedy): nie dotyuy
-jestem alonkiem rady nadzoruej (od kiedy): nle dotyuy
jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy); nie dotyuy
Z tego tytulu osiggnglem(@am)w roku ubiegiym doch6d w wysokofci: nie dotyczy
2. W sp6Wzielniach: nie dotyczy.
-jestem alonkiem zarzgdu (od kiedy):nie dotyczy
-jestem ulonkiem rady nadzorue "'(od kiedy): nie dotyczy
jestem alonkiem komisji rewizyjnej (od kledy): nie dotyczy
Z tego tytulu osiggnqlem(@am)w roku ubiegtym doch6d w wysokofci: nie dotyczy
3. W fundacjach prowadzgcych dzialalnoft gospodarug: nie dotyczy
jestem alonkiem zarzgdu (od kledy): nie dotyczy

-

-

