OSWIADCZENIE MAJL\TKOWE
a jednostki

Mlawa, dnia 27.04.2015 r.
Uwaga:
1. Osoba skladajq.ca oswiadczenie obowiq.zana jest do zgodnego z prawdq., starannego
zupelnego wypelnienia kai:dej z rubryk.
2. Jezeli poszczeg61ne rubryki nie znajdujq. w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy wpisac
"nie dotyczy".
3. Osoba skladajq.ca oswiadczenie obowiq.zana jest okresli6 przynaleznosc poszczeg61nych
skladnik6w majq.tkowych, dochod6w i zobowiq.zaii do majq.tku odrybnego i majq.tku objytego
malzenskq. wsp61nosciq. majq.tkowq..
4. Oswiadczenie 0 stanie majq.tkowym dotyczy majq.tku w kraju i za granicq..
5. Oswiadczenie 0 stanie majq.tkowym obejmuje r6wniez wierzytelnosci pieniyzne.
6. W cZysci A oswiadczenia zawarte sq. informacje jawne, w czysci B zas informacje niejawne
dotyczq.ce adresu zamieszkania skladajq.cego oswiadczenie oraz miejsca polozenia
nieruchomosci.

CZF;SC A
Ja, niZej podpisany (a), Dorota Skrobinska, nazwisko rodowe Pabijanek
( imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe )

urodzony (a) 09.05.1971 w Dzialdowie
Szkola Podstawowa im Kr61a Wladyslawa Lokietka w Uniszkach Zawadzkich, Uniszki Zawadzkie
24, 06-513 Wieczfnia Koscielna
Dyrektor szkoly
( miejsce zatrudnienia, stanowisko tub funkcja )

po zapoznaniu siy z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. 0 ograniczeniu prowadzenia
dzialalnosci gospodarczej przez osoby pelniq.ce funkcje publiczne (Dz. U. N r 106, poz. 679, z 1998r.
Nr 113, poz. 715 i Mr 162, poz. 1126, z 1999r. Nr 49, poz. 483, z 2000r. Nr 26, poz. 306 oraz
z 2002r. Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz. 1806) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990r. 0 samorzq.dzie
gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.l591 oraz z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz.984, Nr 153, poz.l271 i Nr 214, poz.l806), zgodnie z art. 24h tej ustawy oswiadczam,
ze posiadam wchodzq.ce w sklad malzenskiej wsp61nosci majq.tkowej lub stanowiq.ce m6j majq.tek
odrybny:
I.

Zasoby pieniyzne:
- srodki pieniyzue zgromadzone w walucie polskiej: nie dotyczy
- srodki pieniyzne zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy
- papiery wartosciowe: nie dotyczy
na kwoty: nie dotyczy

II.

1. Dom 0 powierzchni : 110 m 2, 0 wartosci: 200000 zl, tytul prawny: wlasnosc, Akt notarialny
ANR 5066/2001 (majqtek odr~bny wlasnosc)
N

2. Mieszkanie 0 powierzchni: 35,82 m 2, 0 wartosci: 72 000 zl, tytul prawny: wlasnosc, Akt
notarialny ANR 1244/2009 (majqtek odr~bny - wlasnosc)
3. Gospodarstwo roIne: nie dotyczy
rodzaj gospodarstwa: nie dotyczy, powierzchnia: nie dotyczy
o wartosci: nie dotyczy
rodzaj zabudowy: nie dotyczy
tytul prawny: nie dotyczy
Z tego tytulu ositlgntl1em (ylam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokosci: nie dotyczy
4. lnne nieruchomosci:
powierzchnia: dzialka 0 powierzchni 0,0532 ha
o wartosci: 30 000 zl
tytul prawny: (majqtek odr~bny - wlasnosc), Akt notarialny ANR 5066/2001
-udzial zwitlzany z wlasnoscitl lokalu ANR 6080/2009 wynosZtlcy 3582/365513 CZySCI
nieruchomosci wsp61nej Sp61dzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Wlasnosciowej "ZAWKRZE"

III.
Posiadam udzialy w sp6lkach handlowych - nalezy podac liczby i emitenta udzial6w:
nie dotyczy
udzialy te stanowitl pakiet wiykszy niz 10% udzial6w w sp61ce: nie dotyczy
Z tego tytulu ositlgntl1em (ylam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: nie dotyczy

IV.
Posiadam akcje w sp61kach handlowych nalezy podac liczby i emitenta akcji:
nie dotyczy
akcje te stanowitl pakiet wiykszy niz 10% akcji w sp6lce: nie dotyczy
Z tego tytulu ositlgntllem (ylam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: : nie dotyczy
V.
Nabylem(am) (nabyl m6j malzonek, z wyltlczeniem mlema przynalezuego do jego majtltku
odrybnego) od Skarbu Paiistwa, innej paiistwowej osoby prawnej, jednostek samorZtldu
terytorialnego, ich zwitlzk6w lub od komunalnej osoby prawnej nastypujtlce mienie, kt6re podlegalo
zbyciu w drodze przetargu - nalezy podac opis mienia i daty nabycia, od kogo : nie dotyczy

VI.
1. Prowadzy dzialalnosc gospodarcztl2 (nalezy podac formy prawntl i przedmiot dzialalnosci) :
nie dotyczy
- osobiscie: nie dotyczy
- wsp61nie z innymi osobami: nie dotyczy
Z tego tytulu ositlgntllem (ylam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokosci: nie dotyczy
2. Zarztldzam dzialalnoscitl gospodarcztllub jestem przedstawicielem, pelnomocnikiem takiej
dzialalnosci (nalezy podac formy prawntl i przedmiot dzialalnosci): nie dotyczy
2

- osobiseie: nie dotyezy
- wsp61nie z innymi osobami: nie dotyezy
Z tego tytulu osiqgnqlem (ylam) w roku ubieglym doeh6d w wysokosei: nie dotyezy

VII.
I. W sp61kaeh handlowyeh (nazwa, siedziba sp6lki ): nie dotyezy
-jestem ezlonkiem zarzqdu ( od kiedy ): nie dotyezy
-jestem ezlonkiem rady nadzorezej (od kiedy): nie dotyezy
-jestem ezlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyezy
Z tego tytulu osiqgnqlem (ylam) w roku ubieglym doch6d w wysokosei: nie dotyezy
2. W sp6ldzielniaeh : nie dotyezy
-jestem ezlonkiem zarzqdu (od kiedy): nie dotyezy
-jestem ezlonkiem rady nadzorezej3 (od kiedy): nie dotyezy
-jestem ezlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyezy
Z tego tytulu osiqgnqlem(ylam) w roku ubieglym doeh6d w wysokosei: nie dotyezy
3. W fundaejaeh prowadzqeyeh dzialalnosc gospodarezq: nie dotyezy
- jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy): nie dotyezy
- jestem ezlonkiem rady nadzorezej (od kiedy): nie dotyezy
jestem ezlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyezy
Z tego tytulu osiqgnqlem(ylam) w roku ubieglym doeh6d w wysokosei: nie dotyezy
VIII.
lnne doehody osiqgane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnosei zarobkowej lub zajyc,
z podaniem kwot uzyskiwanyeh z kazdego tytulu:
-z tytUhl zatrudnienia w Szkole Podstawowej w Uniszkaeh Zawadzkieh osiqgnylam w 2014 r.
doch6d - 77469,63 zl,
-z tytulu zatrudnienia w eharakterze egzaminatora maturalnego OKE osiqgnylam w 2013 r. doch6d
\vysokosci 1653,12 zl,
-z tytulu umowy - zleeenia - 621,83 zl,
-z tytUfU pelnienia obowiqzk6w spoleeznyeh i obywatelskieh - 200 z1.

IX.
Skladniki mlema ruehomego 0 wartosei powyzej 10 000 zlotych (w przypadku pojazd6w
mechanicznyeh nalezy podac marky, model i rok produkcji ): samoeh6d osobowy OPEL Mokka,
2013 r.
Zobowiqzania pieniyzne 0 wartosei powyzej 10 000 zlotyeh, w tym zaeiqgniyte kredyty i pozyczki
oraz warunki, na jakieh zostaly udzielone (wobee kogo, w zwiqzku z jakim zdarzeniem, w jakiej
\vysokosci): nie dotyezy

3

Powyzsze oswiadczenie skladam swiadomy (a), iz na podstawie art.233 § I Kodeksu karnego
za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnosci.

Mlawa, 27.04.2015 r.
( miejscowosc, data)

~,,~~k.L""HH
( podpis )

Niewlasciwe skreslic.
2 Nie dotyczy dzialalnosci wytworczej w rolnictwie w zakresie produkcji roslinnej i zwierzycej,
w formie i zakresie gospodarstwa rodzinnego.
J Nie dotyczy rad nadzorczych sp61dzielni mieszkaniowych.
I
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