
Pawlowice, dnla 12 kwietnia 201 1r. 
(m~ejscowo$C) 

Uwaga: 
1. Osoba s W j  ohladczenie obowlzpana jest do zgodnego r prawdg starannego i mpdnego wypdnlenia 

katdej r nrbryk. 
2. Jeieli poszczegblne rubryki ink majdujq w konkretnym pnypadku sastosowania, naleky wpisat 

"nie dotvczv". 
3. Osoba skladajqca obwiadczenie obowiqzana jest okFeSliC pnynaletnobt poszczegblnych skladnikth 

rnajqtkowych, dochodh i zobowlqzah do majqtku adrebnego i majqtku objqtego matiens@ wspbfno$c@ 
majqtkowq. 

4. OSwiadcrenls rnajqtkanre dotyery majqtku w kraju i za grankq. 
5. OSwiadczenle majqtkowe obejmuje rbwnlek wierrytelnoSci pienlgtne, 
6. W czqkci A odwiadczenia rawarte sq informacje jawne, w czqSci B za6 Informacje nlejawne dotycqce adresu 

zamieszkania sk4adajqcego oiwiadwenie braz mlejsca pofotenla nieruc'homohi. 

Ja, nitej pod pisany(a), HOMORATA, MIROStAWA KAROLAK, r d. PlSARKlEW lCZ 
(lmiona r nazwlsko oraz namisko rodowe) 

urodzony(a) 19 wndnia  1958r. w KARSZNICACH 
OSRODEK POMOCY SPOCECZNE J w PAWLOWICACH, klerownik d.s. pomocy Srcrdowiskowej 

(mlelsce zatrudnlenra, stanowlsko lub funkcla) 

po zqmnanirr slq z pneplsaml ustawy x dnia 2t sierpnia 1997 r, o ograniczeniu prowadzenla dzlala'lnoSci gospodarcrej pnez osoQy pekriqce 
funkc~e pbliczne (Dz. U. Nr 106, por. 679, z 1998 t. Nr 113, por, 715 i Nr $62, por 1126, z 1999 r,  Nr 49, poz, 483, x 2000 r. Nr 26, poz. 306 
oraz z 2002 r Nr 113, poz. 984 i Wr 214. poz, 1806) oraz ustawy z dnla 8 mama 19W I. o samorzqdzle gmlnnym [DL II. z 2007 r. Nr 142, poz. 
1591 orar z 2002 r. Nr 23, pr. 220, Nr 62, p z .  558, Nr 113, poz. 9&4, Nr 153, poz 1271 r Nr 214, pOz 1806) zgodnie z art. 24h tej ustw 
oSwladczam, t e  psiadam w t m i z q  w sktad makehskiej w s p d l ~ ~  majqtkowej 

. . a y 
1. 
Zasoby pieenietne: 
- Smlki pieniqtne zgromadzone w wlucie polskiej: nie dotycry 
.1...11.111.1111,1,1111111,.11,.111......................11.1.1.11111,..I1111111*.11.....1.1.1..1.............~.~.~,.I.,....................t...........1..............II .. 
Srodki pieniqtne zgromadrone w walucie obcej: nie dotymy 

........................................................................................................................................................................... 
- papiery wartokiwe: nie dotyczy 
.................................................................................................................. "...1..~.~.'....,~~1111111.1.111,1.,.1.I....1.......... 

........................................................................................................................ na kwote: nie dotyczy 



11. 
1. Dom o powienchni: 218 mz, o wartoSci: 250 OOOd tytui prawny: wspBhrvtasno6t maliehska 
2. Mieszkanie o powienchni: nie dotyczy m2, o wartohi: nie d o t y q  tytul prawny: nie dotyczy 
3. Gaspodarstwo rolne: 

rodzaj gospodarstwa: nie dotycxy, powienchnia: nie dotyczy 
a wartosci: nie d o t p y  
rdzaj zabudowy: nie dotyczy 
tytul prawny: nie dotyczy 
Z tego tytutu osiqgnqtem(@am) w roku ubieglym przychdd i dochbd w wysokoSci: nie dotyczy 

4. lnne nieruchomoSci: 
powienchnfa: Dridka tabudowana domern, o pow. 1500rn2 
o warto9ci: 25 0 0 0 ~ 1  
tytul prawny: wspMsna5d: rnalietiska 

111. 
Posiadam udzialy w spbtkach handlowych - nale2y podat liczbe i emitenta udzialbw: 
nie dotyczy 

........................................................................................................................................................................... 
udzidy te s t a n d q  pakid wiqkszy n2 1090 udziabv w spblce: nie dotycty 
Z tego tytulu osiqgnqlern(elam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: nie dotyczy 

w. 
Posiadarn akcje w spblkach handlowych - nalety podat liczbq i emitenta akcji: 
nie dotyczy 

........................................................................................................................................................................... 
akcje te stanowiq pakiet wiqkszy nit 10% akcji w spdce: nle dotyczy 
Z two tytuh osiqgnqkm(dam) w roku ubieglym dochbd w wysokdci: nie dotyczy 

v* 
Nabyfem(arn) (nabyl mbj maffonek, z wylqczeniern mienia przynaletnego do jego majqfku odrqbnego) od 
Skarbu Pahstwa, innej pahstwowej osoby prawnej, jednostek samonqdu terytorialnego, ich zwiqzkbw lub 
od kornunalnej m b y  prawnej nastqpujqce mfenie, ktore podfegafo zbyciu w drodse pnetargu - nalety 
podat opis mienia i date nabycia, od kogo: nie dotyczy 



w 
1. Prowadre dzialalndt gospodarczq2 (nalety pod& forme prawnq i pnedrniot dziatalnoSci): nie dotyczy 
....................................................................................................................................................................... 
- osobiScie nie dotyczy 

~....,.,~,.,...I....*....I....I...I1111.1...............................1,I....,..........................................,.,.~,.,,,.,... .......................... 
- wspblnie z innymi osobami nie dotyczy 

f..*......llII1111,.,1,......................,.,.,.,..I.......I................I....................I..,.....................r...I..,,,.,I,..................t....... 

Z tego tytulu osiqnqkm($am) w roku ubieglyrn pnychod i dochW w wysokoSci: nie dotyczy 

2, Zarzqdram dzialalnoSciq gospdamq lub jestem przedstawicielern, pdnomocnikiem takiej dzialalnoSci 
(na'lety podaC formg prawnq i pnedmiot dziatalnoSci): nie dotyczy 
- osobiScie nie dotyczy 
- wspblnie z innymi osobarni nie dotycry 
..................................................................................................................................................................... 

2 tego tytvlu osiqgnqtem(@am) w mku ubieglym dochd w wysokoSei: nie dotyczy 

WI. 
1. W spbtkach handlowych (nazwa, siedziba spdki): nie dotyczy 

- jestem czlonkiem zanqdu (od kiedy): nie dotyay 
..................................................................................................................................................................... - jestern crlonkiem rady nadzorczej (oa' kiedy): nie datyczy 
..................................................................................................................................................................... 

- jestem czlonkiem kornisji rewizyjnej (od kied y): nie dotyczy 
Ir.l..I.111.1.1.1.1.1.........*..............1..11.,,......,...................I..I,.....,1..1,..............I..........................1....,......................I.. 

Z tego tytutu osiqgnqfem(@arn) w roku ubieglym dochbd w wysokoSci: nie dotyczy 
........................................................................................................................................................................ 

2, W slpbkfzielniach: nie datycq 
.............. I................".".~....*............m..........,,..,,........,........*.......~..~..,~................*.*.......~*.~...........,.,,,~,,,.,,,..,~..... 
- jestem czlonkiem zarqdu (od kiedy): nie dotyczy 
..................................................................................................................................................................... 

- jestem czlonkiern rady nadzorczej3 (od kiy): nle dotyczy 
..................................................................................................................................................................... - jestem ubnkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nle dotyay 
..................................................................................................................................................................... 
Z tego tylutu osiqgnqh(@am) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: nie dotyczy 
....................................................................................................................................................................... 

3, W fundacjach prowadzqcych dzidalnw gospodarczq 
nie dotyczy 

....................................................................................................................................................................... 
-jestem czlonkiem zanqdu (od kfedy): nie dotyczy 
... 1.11111111111.1.111.,.,.......1.........1.1.111.1.1,111.1111111111.................,~,,m,,1,,,1..1.,.......................................I.III.I.............t...l - jestern czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy 
..................................................................................................................................................................... 

- jestem cztonkiim komisji rewizyjnej (od kiedy): nle dotyczy 
................................................. ........................................................................................................... 

Zfegolytulu osiqgnq!ern(qlarn) w roku ubieglym doch&! w wysoko9ci: nie dotyczy 



WII . 
lnne dochody osiqgane z tylvlu zatrudnienia lub innej dzialalnoSci zarobkowej tub zajp5. z podaniem kwot 
uzyskiwanych z katdego tytutu: dochlrd z tytulu zatrudnienia 56 372.8121. dochod wspdmationka 
64 505. 28rl 

IX . 
Skladni ki mienia ruchomego o wartoSci powyiej 1 0.000 zlotyc h (w pnypadku pojazdbw mec hanicznych 
naleiy podat mark?. model i rok produkcji): nie dotyczy 

x . 
Zobowiqzania pienietne o wartoSci powyiej 10.000 zlotych. w tym zaciqgnigte kredyty i po2yczki oraz 
warunki. na jakich zostaly udzielone (wobec kogo. w zwiqzku z jakim sdarzeniern. w jakiej wysokoSci): 

nie datyczy 


