
OSWIADCZENIE MAJATKOWE

wr arbnika gminy, kierownika jednostki
organlzacyJ neJ gmlny,

Wilcza Wola
(miejscowość)

UWAGA:
J' osoba składająca oświadczęnię obowiąZanajest do Zgodnego z prawdą stalannęgo izupe[nego wypełnienia

kaŻdej z rubryk'
2' leŻe|i poszczęgólne rubryki nie znajdująw konkretnym pzypadku Zastosowania, naleĄ wpisać,,nie dotyczy'''
3. osoba składająca oświadczęnię obowiązanajest określić przynależność poszczególnych składników

majątkowych, dochodów i zobowiązań do rrrajątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością
majątkową

4. oświadczenie majątkowę dotyczy najątku w kraju i Za granicą.
5. oświadczenie ma.iątkowe obejmuje również wierzytelności pieniężnę.
6. W części A oświadczenia zawartę są informacje jawne, W części B Zaś informacje niejawnę dotyczącę adręsu

zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.

CZĘSC A

Ja, niiej podpisany(a), Małgorzata Kolańska /MyceV
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) 26 lutego 1970 roku w Bojanowie
Publiczna Szkoła Podstawowa w GwoŹdŹcu - dyrektor

(miejsce zatrudnienia, stano*isko lub firnkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy Z drria 21 sierpnia l997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności

gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz' U' Nr 106' poz' 6"19 ' z 1998 r. Nr l l3, poz. 715

iNr 162, poz. 1126,21999 r. Nr 49, po2.483, z 2000 r. Nr 26, poz.306 oraz 2f002 r.Nr I 13, poz. 984
-i Nr2l4,poz. 1806) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnyn (Dz.U'zf001 r' Nr l42'
poz. 1591 oraz z 2002 r.Nr23,poz. f20,Nr 62, poz. 558, Nr l13,poz.984,Nr 153,poz. lf11iNrfI4,
poz. l806), zgodnie z alrr.f4htej ustawy oświadczam. że posiadam wclrodzące w skład małżeńskiej

wspólności nrajątkowej lub stanowiące nrój majątek odrębny:

I. Zasoby pieniężne:
_ środki pieniężne Zglomadzone w walucie polskiej: NIE DOTYCZY

_ środki pienięŻne zgromadzone w walucie obcej: NIE DOTYCZY

27 kwietnia 2010 roku
(dnia)

_ papiery wańościowe: NIE DOTYCZY



II.
l.
f.
3.
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)
Dom o powierzchni: l80 m,, o wartości: 100 000 zł tytuł pra\-vny: własnośó męża

Mieszkanie o powierzchni: m2, o wartości: nie dotyczy tytuł prawny: nie dotyczy

Gospodarstwo rolne: rodzaj gospodarstwa: rolne, powierzchnia: 12 ha

o wańości: 30.000zł rodzaj zabudowy: dom mieszkalny' stodoła, obora,

tytuł prawny: własność męża.

Z tego tyułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: 10611 r,ł

4. Inne nieruchomości:

powierzchnia: nie dotyczy

o wańości: nie dotyczy
tyuł prawny: nie dotyczy
III.
Posiadam udziały w spółkach handlowych . należy podać liczbę i emitenta udziałów: NIE

DOTYCZY..,...

udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w spółce: NIE DOTYCZY
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Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: NIE DOTYCZY
v.
Nabyłem(am) (nabył mój małŻonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego maj ątku

odrębnego)
od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich

związków lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze
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D.TYCZ:
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1. Prowadzę działalnośÓ gospodarcząJ2] (na|eży podać forrnę prawnąi przedmiot działalności): NIE
nnTvaTv

_ osobiście .NIE DOTYCZY
_ wspólnie z imymi osobami NIE DOTYCZY......
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i doclród w wysokości: ..NIE
L)\J | 1\L r . . . , . . . . . . . . . , , . , .

2. Zarządzarn działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej
działalności (naleĄ podać formę prawną i przedmiot clziałalrrości):
_ osobiście NIE DOTYCZY...

_ wspólnie z inn1mi osobami NlE DOTYCZY

Z tego t}.tułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: NIE DOTYCZY

\,ZTI

l. W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): NIEDoTYCZY..',...'''',

_ jestem członkiem zarządu (od kiedy): NIE DOTYCZY

- jestem czlonkiem rady nadzorczej tod kiedy; NIE DOTYCZy
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Z tego t}.tułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: NIE DOTYCZY ... '.. ...

_ jestem członkiem zarządu (od kiedy):NlE DOTYCZY....''

- jestem czlonkiem rady nadzorczejpltod kiedyr:NIE DOTYCZy......
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z ."g".'vi"t' ",l;;*;i;*-, ; ."i'. "o'"'i'. lo.noj * *v.ot"ści: NIE DoTYCZY

_ jestem człoŃiem komisji rewizyjnej (od kiedy): NIE DOTYCZY

Z tego t1tułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: NIE DOTYCZY..........

viii. 
'il;.";;;;;;.;;;;.r"i" '"i."l''""'" i"i -*: o'i"t"'."u.i'"."oi"*" i"o 'ł-o.

z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu: wynagrodzenie z tytułu zatrudnienia

w Publicznej Szkole Podstawowej w GwoźdŹcu w wysokości 33017 
'20 

zł brutto

zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego w wysokości 132|2'85 zł brutto

dochód męia w wysokości 23094'68 zł brutto

IX. Składniki mienia ruchomego o wańości powyŹej 10 000 złotych (w przypadku pojazdów
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'pożzyczkt oraz warunki, najakich zostały udzielone (wobec kogo. w związku zjakim zdarzeniem'

w jakiej r,rysokościl: . ' 'NlE DoTYCZY....''



Wilcza Wola, 27 kwietnia 2010 r'

(miejscowość. data)

[1] Niewłaściwe skęślić.
iii Ńi. oń"ą, o"i"łalności wytwóIczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i

ZakIęsie gospodarstwa rodzinnego.
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nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych.

H"'c{a&są1lt-.'
(podpis)

zwierzęcej' w formię i
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