9
kierownika jednostki organizacyjnej gminy,

Wola Kietpihska, dnia 23.04.2020 r.
Uwaga:
1.
2.

3.

4.
5.

6.

Osoba skladajqca 04wiadczenie obowiqzana jest do zgodnego z prawdq, starannego i
zupelnego wypeinienia katdej z ~ b r y k .
Jeteli poszczeg6lne ~ b r y k nia
i
znajdujq w konkretnyrn przypadku zastosowania, naleiy
wpiead ,.nie dotvczv".
Osoba skladajqca odwiadczenie obowiqzana jest okreOliC przynaletnokd poszczeg6inych
skladnik6w majqtkowych, dochod6w i zobowiqzafi do majqtku odrgbnego i majqtku objgtego
maeehska.wsp6lnokcia
rnaiatkowa.
.
OOwiadczenie majqtkowe do&czy majqtku w kraju iza granicq.
OOwiadczenie maiatkowe obeimuie r6wniet wiernrtelnoOci Dlenietne.
w c z g ~ cAi d w i b c z e n i a zaEvarie sq informacje jawne, w czgkci B ZaO informacje niejawne
dotyczqce adresu zamieszkania skladajqcego okwiadczenie oraz miejsca polotenia
nieN~h~In&~i.

Ja, niiej podpisany(a), Dorota Joianta Perczyhska z domu Pakiela,
limiona I narwlrko oraz narwlsko rodowe)

urodzona :6 lutego 1964 r.w Makowie Mazowieckim
Zatrudniona :w Zespoie Szkolno - Przedszkoinym w Woii Kielpihskiej na stanowisku dyrektora,
(miejsce zatrudnlenia, rtanowirko lub funkcja)

po zapoznaniu sie z przepisarni ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniueniu prowadzenia dzialainoici
gospodarczej przez osoby petniqce funkcje publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1393) oraz ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o sarnorzgdzie grninnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), zgodnie z art. 24h tej ustawy oiwiadczam, i e
posiadarn wchodzgce w sklad maliehskiej wsp6lnolci majgtkowej lub stanowige rn6j rnajrtek odrgbny:
1.

Zasoby pienieine:

- irodki pienieine zgromadzone w walucie polskiej: 28500 zl.
- irodki pienigine zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy
- papiery wartoiciowe: nie dotyczy
na kwote: nie dotyczy
11.
1

2

Dom o powierzchni: 95m', o wartoici: 200000 zl.tytu1 prawny: maliehska wsp6inoft majstkowa
Mieszkanie o powierzchni: nie dotyczy, o wartoici: nie dotyczy tytul prawny: nie dotyuy

Gospodarstwo roine: rodzaj gospodarstwa: roine, powierzchnia: 1.5 h
3
o wartobci: 75000 zl.
rodzaj zabudowy: budynek gospodarczy o powierzchni 200m2,wartoici 100000 zl.
tytul prawny: malieriska wsp6lnoi6 rnajqtkowa
Z tego tytulu osiqgnelam w roku ubiegiym przychdd i doch6d w wysokoici: 0 z l
4. lnne nieruchornoici: powierzchnia: dom 100 rn2o wartoici 350000 zl. i grunty roine o powierzchni 3,7823h

o wartofci: 300000~1.
tytut prawny: wsp6hvlasnolt z meiem i innymi
111.

-

Posiadam udzialy w sp&kach handlowych naleiy podat liczbp i emitenta udziat6w: nie dotyczy udzialy te
stanowig pakiet wipkszy n i i 10%udzial6w w sp6lce: niedotyczy
Z tego tytulu osiggnelam w roku ubieglym doch6d w wysokoici: nie dotyczy

IV.

-

Posiadam akcje w sp6tkach handlowych naleiy podat liczbe i emitenta akcji: .nie dotyczy
akcje te stanowiq pakiet wigkszy n i i 10% akcji w sp6lce: nie dotyczy

Z tego tytulu osiggnptam w roku ubieglym doch6d w wysokoici: nie dotyczy

v.
Nabylem(am) (nabyt m6j mationek, z dgczeniem mienia prynaleinego do jego majgtku odrpbnego) od
Skarbu Pahstwa, innej pahstwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu terytorialnego, ich zwigzk6w.
komunalnej osoby prawnej lub zwiqzku metropolitalnego nastepujgce mienie, kt6re podlegato zbyciu w
drodze przetargu naleiy podat opis mienia i date nabycia, od kogo: nie dotyczy

-

1.Prowadze dzialalnoit gospodarcz~(naleiypodatformg prawng i przedmiot dzialalno8ci): nie dotyczy
osobiicie nie dotyczy
wsp6lnie z innymi osobami nie dotyczy

-

Z tego tytulu osiggnqtem(@am)w roku ubleglym przych6d i doch6d w wysokoki: nie dotyczy
2. Zarzgdzam dzialainoicig gospodarczg lub jestem przedstawicielem, pelnomocnikiem takiej dzialalnoki

(naleiy podat formg prawng i przedmiot dzialalnoici): nie dotyczy

- osobiicie nie dotyczy
- wsp6lnie z innymi osobami :nie dotyczy

-

Z tego tytulu osiqgnqlem(@am)w roku ubieglym doch6d w wysokolci: nie dotyczy

VII.
1.W sp6tkach handlowych (nazwa, siedziba sp6lki): nie dotyczy

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

Z tego tytulu osiggnqtem(etam)w roku ubieglym doch6d w wysokoici: nie dotyczy
2. W sp6ldzielniach: nie dotyczy.

-jestem czlonkiem zarzgdu (od kiedy):nie dotyczy
-jestem czlonkiem rady nadzorcze "'(od kiedy): nie dotyczy

-jestem ulonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy
Z tego tytulu osiggnqtem(~1am)w roku ubieglym doch6d w wysokdci: nie dotyczy
3. W fundacjach prowadzgcych dzialalnolt gospodarczg: nie dotyczy
-jestem czlonkiem zarzgdu (od kiedy): nie dotyczy
-jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):nie dotyczy.

- jestem cdonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy
Z tego tytulu osiqgngtem(e1am) w roku ubieglym dochod w wysokofci: .nie dotyczy
VIII.
lnne dochody osiagane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnofci zarobkowej lub zajet, z podaniem kwot
uzyskiwanych z kaidego tytulu:

-

Wynagrodzenie: kwota 94868,75 zt. umowa o pracg Zespbl Szkolno- Przedszkolny w Woli Kielpihskiej ;
kwota 210000 zl- sprzedai dzialki.; kwota 1947 d. umowa zlecenie Okregowa Komisja Egzaminacyjna w
Warszawie

-

IX.
Sktadniki mienia ruchomego o wartofci powyiej 10O W ztotych (w przypadku pojazd6w mechanianych naleiy
podat markg, model i rok produkcji):, Hundaii20-2015r. BMW320 -1993r.

X.
Zobowigzania pienigine o wartofci powyiej 10000 ztotych, w tym zacipgniete kredyty i poiyuki oraz warunki,
na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwigzku z jakim zdarzeniem, wjakiej wysokofci):
264758 zt kredyt hipoteany na zakup mieszkania udzielony przez Bank PKO( wspMkredytobiorca).

-

C Z E ;B~ ~

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

(rniejr&o<t,

data)

