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Uwaga:

1. Osoba skladajqca oswiadczenie obowiqzana jest do zgodnego z prawdq, starannego i zupetnego
wypetnienia kazdej z rubryk.

2. Jezeli poszczegolne rubryki nie znajduja, w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy wpisac
..nie dotvczv".

3. Osoba sktadajqca oswiadczenie obowtqzana jest okreslic przynaleznosc poszczegolnych skladnikow
majqtkowych, dochoddw i zobowi^zari do majqtku odrebnego i majqtku objetego matzehska,
wspolnosciq majqtkowq.

4. OSwiadczenie maja.tkowe dotyczy majqtku w kraju i za granicq.

5. Oswiadczenie majqtkowe obejmuje rdwniez wierzytelnosci pieniezne.

6. W czesci A oswiadczenia zawarte sa. informacje jawne, w czesci B zas informacje niejawne
dotycza.ce adresu zamieszkania sktadajqcego oswiadczenie oraz miejsca pofozenia nieruchomosci.

CZ^SC A

Ja, nizej podpisany(a), Pelagia Piasecka Rog
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) 7 sierpnia 1965 w KraSniku

Dyrektor Publicznej Szkory Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Sulowie

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu si§ z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dziatelnosci
gospodarcze] przez osoby pe^niqce funkcje publiczne ( Dz. U, z 2017 r. poz. 1393 ) oraz ustawy z dnia 8 marca
1990 r o samorza_dzie gminnym ( Dz. U z 2017 r. poz. 1875 ), zgodnie z art. 24h tej ustawy oswiadczam, ze
posiadam wchodza.ce w sktad matzertskiej wsp6lnosci majqtkowej lub stanowiqce m6j maja.tek odrebny:

I.

Zasoby pieniezne:

— srodki pienieine zgromadzone w walucie polskiej: 6806,56

• srodki pieniezne zgromadzone w walucie obcej:

Nie dotyczy

•• papiery wartosciowe:
Nie dotyczy

na kwote:



2 _ Wspolnota mafcehska

II.

1. Dorm o powierzchni: 90 m2, o wartosci: 85000 tytul prawny

2. Mieszkanie o powierzchni: m2, o wartosci: tytul prawny:

3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: Niedptyczy , powierzchnia:

o wartosci:

rodzaj zabudowy:

tytul prawny:

Z tego tytutu osia_gnatem(etem) w roku ubiegtym przych6d i doch6d w wysokosci:

4. Inne nieruchomosci:

powierzchnia: Dziatka 0,75 ha

o wartosci: 5000

tytul prawny: Wspolnota mateeriska

III.

Posiadam udzialy w spb^kach handlowych — nalezypodaC liczb$ i emitenta udziatdw:

Nie dotyczy

udziary te stanowi^ pakiet wiekszy ni± 10% udzia!6w w spotee:

Z tego tytutu osi^gnatem(etem) w roku ubiegtym doch6d w wysokosci:

IV.

Posiadam akcje w sp6Jkach handlowych — nalezy poda6 Iiczbe i emitenta akcji:

Nie dotyczy

akcje te stanowi^ pakiet wiekszy ni± 10% akcji w sp6Jce:

Z tego tytulu osia,gnajem(etam) w roku ubiegtym doch6d w wysokosci:

V.
Nabytem(am) (nabyl m6j mateonek, z wyt^czeniem mienia przynale±nego do jego maj^tku odrebnego )

od Skarbu Paristwa, innej partstwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu terytorialnego, ich zwiqzkbw,
komunalnej osoby prawnej lub zwi^zku metropolitarnego nastepuj^ce mienie, ktbre podlegato zbyciu

w drodze przetargu — nalezy poc/atf op/s mienia i c/afe nabycia, od kogo.

Nie dotyczy



VI.
1. Prowadze dziatalnosc gospodarcza,2 (nalezy poda6 form$ prawnq i przedmiot
dziatalno&ci):

Nie dotyczy

— osobiscie

— wspblnie z innymi osobami

Z tego tytutu osiggnatem(etam) w roku ubiegtym przychbd i dochod w wysokosci:

2. Zarzadzam dziatalnoscia. gospodarcza. lub jestem przedstawicielem, pelnomocnikiem takiej
dziatalnosci (naleiy podaC form? prawna. i przedmiot dzialalno$ci).

Nie dotyczy

— osobiscie

— wspdlnie z innymi osobami

Z tego tytutu osi^gnajem{etem) w roku ubiegtym doch6d w wysokosci

VII.

1. W spotkach handlowych (nazwa, siedziba spdfki): Nie dotyczy

— jestem cztonkiem zarzqdu (od kiedy):

— jestem cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

— jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytutu osia.gnatem(etam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci:

2. W spotdzielniach: Nie dotyczy

jestem cztonkiem zarza.du (od kiedy):

jestem cztonkiem rady nadzorczej3 (od kiedy):

— jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytutu osia,gnajem(etem) w roku ubiegtym dochbd w wysokosci:



3. W fundacjach prowadzqcych dziatalnosC gospodarcza;

Nie dotyczy

— jestem cztonkiem zarza.du (od kiedy):

— jestem cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

— jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytutu osia,gnatem{etam) w roku ubiegtym doch6d w wysokosci:

VIII.

Inne dochody osiggane z tytutu zatrudnienia lub innej dziatalnoSci zarobkowej lub zajec, z podaniem kwot

uzyskiwanych z ka±deqo tytuJu:

Z tytuhi zatrudnienia- 71701,82 zt

IX.

SMadniki mienia ruchomego o wartoSci powy±ej 10 000 ztotych (w przypadku pojazddw mechanicznych nalezy

poc/atf marke, model i rok produkcji):

AudiA4-20p3

X.

Zobowiazania pieniezne o wartoSci powy±ej 10 000 ztotych, w tym zacia,gniete kredyty i po±yczki oraz warunki,*"^

na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, wzwia.zku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokoSci):

Nie dotyczy



^

r

CZ^SC B

Powyzsze oswiadczenie sktedam Swiadomy(a), iz na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie nie-

prawdy lub zatajenie prawdy grozi Kara pozbawienia wolnoSci.

. i e S , 30.04.2019
(miejscowo&, data) j (podpis)

Niew^asciwe skreslic.
2 Nie dotyczy dziatelnosci wytworczej w rolnictwie w zakresie produkcji roSlinnej i zwierzecej, w formie i zakresie gospodarstwa

rodzinnego.
3 Nie dotyczy rad nadzorczych spoldzielni mieszkaniowych.


