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Wola Kidpihska, dnia 17.04.2019 r. 

Uwaga: 
1. Osoba skladajqca ~Bwiadczenie obowiqzana jest do zgodnego z prawdq, starannego I 

zupelnego wypetnienia kaidej z rubryk. 
2. Jeieli poszczeg6lne ~ b r y k i  nie znajdujq w konkretnym pnypadku zastosowania, nale2y 

wpisaC ,.nle dotvm". 
3. Osoba skladajqca odwladczenie obowiwna jest okreBliC przynaleind6 poszczeg6lnych 

sk(adnik6w majitkowych, dochod6w I zobowiqian do majqtku odrgbnego i majqtku ObjQ&agO 
malfehskq wsp6indciq majqtkowq. 

4. OBwiadczenie majqtkowe dotyczy majqtku w kraju i za gnnicq. 
5. OBwiadczenie majqtkowe obejmuje r6wniei wienytelnoBci pienigtne. 
6. W czgBci A &wiadczenia zawarte sq informacje jawne, w czgBci B zaB lnformacje nlejawne 

dotycqce adresu zamieszkania skladajqcego dwiadczenie oraz miejsca pdotenia 
n i e ~ ~ h 0 I n d C i .  

Ja, niiej podpisany(a), Dorota Jolanta Perczyhska z domu Pakiela, 
(Imiona i nazwirko oraz nazwirko rodowe) 

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

lrniejwezatrudnienia, rtanowirko lub funkcja) 

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 2 1  sierpnia 1997 r. o ograniaeniu prowadzenia dzialalnoici 
gospodarczej przez osoby pelnigce funkcje publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1393) oraz ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorzqdzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), zgodnie z art. 24h tej ustawy oiwiadczam, ie  
posiadam wchodzgce w sklad maliehskiej wsp6lnoid majptkowej lub stanowipce m6j majptek odrebny: 

I. 
Zasoby pienigine: 

- irodki pienigine zgromadzone w walucie polskiej: 58000~1. 
-irodki pienigine zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy 
- papiery wartoiciowe: nie dotyczy 

na kwote: nie dotyczy 

11. 
1 Dom o powierzchni: 95m: o wartoici: 200000 zl.tytul prawny: maliehska wsp6lnoit majgtkowa 
2 Mieszkanie o powierzchni: nie dotyczy, o wartoici: nie dotyczy tytul prawny: nie dotyczy 

3 Gospodarstwo rolne: rodzaj gospodarstwa: rolne, powierzchnia: 1.5 h 
o wartoici: 75000 zt. 
rodzaj zabudowy:budynek gospodarczy o powierzchni 2Wm2 , wartoici 100000 zl. 
tytut prawny: maiiehska wspdlnost rnajqtkowa 
Z tego tytulu osipgnglam w roku ubiegtym przych6d i doch6d w wysokoici: 0 z l  
4. lnne nieruchomoici: powierzchnia: dom 100 m' o wartoici 350000 z l  i grunty rolne o powierzchni 5,1620 



n 
o wartolci: 300000~1. 
tytut prawny: wsp6twtasnoit 3/4 z mgiem. 

Ill. 
Posiadam udzialy w spbtkach handlowych - naleiy podat liczbg i emitenta udzial6w: nie dotyczy udzialy te  
stanowiq pakiet wigkszy n i i  10% udzial6w w sp6tce: niedotyczy 

Z tego tytutu osiggndam w roku ubieglym doch6d w wysokoki: nie dotyczy 

IV. 
Posiadam akcje w sp6tkach handlowych - naleiy podat l iubg i emitenta akcji: .nie dotyczy 

akcje te stanowig pakiet wigkszy n i i  10% akcji w sp6lce: nie dotyczy 

Z tego tytutu osiqgngtam w roku ubiegtym doch6d w wysokoici: nie dotyczy 

v. 
Nabylem(arn) (nabyt m6j mationek, z v&ueniem mienia przynaleinego do jego majgku odrpbnego) od 
Skarbu Paristwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu terytorialnego, ich zwiqzk6w, 
komunalnej osoby prawnej lub zwiqzku metropolitalnego nastepujqce mienie, M6re podlegato zbyciu w 
drodze przetargu - nalety podat opis mienia i date nabycia, od kogo: nie dotyczy 

VI. 
1. Prowadzg dzialalnoit gospodarczq"(naleiy podat formg prawnq I przedmiot dziatalnoid): nie dotyuy 
- osobiicie nie dotyczy 
- wsp6lnie z innymi osobami nie dotyczy 

Z tego tytutu osiqgnqlem(e(am) w roku ubieglym przychbd i doch6d w wysokoki: nie dotyuy 

2. Zarzqdzam dziatalnoiciq gospodarczq lub jestem przedstawicielem, pdnomocnikiem takiej dziatalnofci 
(naleiy podat formg prawnq i przedmiot dziatalnolci): nie dotyczy 

- osobikie nie dotyczy 

- wsp6lnie z innymi osobami : nie dotyczy 
Z tego tytutu oslggnqtem(t$arn) w roku ubiegtym doch6d w wysokoici: nie dotyczy 

VII. 
1. W spakach handlowych (nazwa, siedziba sp6tki): nie dotyczy 

- jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy): nie dotyczy 
- jestem ulonkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyuy 
- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy); nie dotycry 

Z tego tytulu osiqgnqtem(g1am) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: nie dotyuy 
2. W sp6tdzielniach: nie dotyczy. 

- jestem czlonkiem zarzgdu (od kiedy):nie dotyuy 
- jestem czlonkiem rady nadzorcze "'(od kiedy): nie dotyczy 
-jestem utonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy 

Z tego tytutu osiqgngtem(dam) w roku ubiegtym doch6d w wysokdci: nie dotyczy 
3. W fundacjach prowadzgcych dzialalnoit gospodarczq: nie dotyczy 



- jestem utonkiem zarzgdu (od kiedy): nie dotyczy 
-jestem utonkiem rady nadzorczej (od kiedy):nie dotycry. 
-jestem utonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy 
Z tego tytutu osiggngtem(plam) w roku ubiegiym dochod w wysokoici: .nie dotyczy 

VIII. 
lnne dochody osiggane z tytutu zatrudnienia lub innej dziatalnoici zarobkowej lub zajpt, z podaniem h o t  
uzyskiwanych z kaidego tytutu: 

Wynagrodzenie: 01.01.2018 - 31.12.2018 Iwota: 91027,20 (w tym nagroda jubi1euszowa)- Zesp61 Szkolno- 
Przedszkolny w Woli Kietpihskiej; 46875 zt- sprzedai dziatki. 

IX. 
Sktadniki mienia ruchomego o wartofci powyiej 10 000 ztotych (w pnypadku pojazd6w mechanianych naleiy 
podat markp, model i rok produkcji): 

Volvo 560 - 2006r, Hundoi i20 - 2015r. BMW320 -1993r. 

X. 
Zobowigzania pienieine o wartoici powyiej 10 000 ztotych, w tym zaciggnipte kredyty i poiyaki oraz warunki, 
na jakich zostaty udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokolci): 
275684 z l -  kredyt hipoteany na zakup mieszkania udzielony przez Bank PKO( wspMkredytobiorca). 
CZE$C B 

Powyisze oiwiaduenie sktadam iwiadomy(a), ii na podstawie art. 233 5 1 Kodeksu karnego za podanie 
nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnofci. 

(mle]scowoY, data) 


