
osWlADczENlE MAJĄTKoWE
ł1ąl

wójta, zastępcy wójta, sekretaŻ a gminy, skarbnika gmjny, kierownika jednostki organizacyjnej gminy'
osoby zaŻądzającej i członka organu zaę ądzającego 9minną osobą Prawn

oraz osoby wydającej decyzje adminislracyjne w imieniu wójta

Czarna, dnia 27.04 2011 r'
(n'ąscołośal

lJwaga:

1' osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą starannego i zupełnego wypełnie'
nia każdej z rubryk.

2' Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują W konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać '.nie dotv'
czv",

3. osoba składająca ośWiadczenIe obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników mająt'
kowych, docńodów i zobowiązań q9 Jnajątku odrębnego i majątku objętego małźeńską wspóInością ma-
jątkową'

4' oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju iza granicą'

5' oświadczenie majątkowe obejmuje równieżwleŻytelności pieniężne.

6' W części A oświadczenia zawańe są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adre_

su Żamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nleruchomości.

czĘśc A

-a _r/e podpsa'y\al \,4ala E.zaWslawsla Tabor.
l1o1d l rŹl^ Ś'o otdz 1dlłtslo odo$e)

urodzony(a) 03'06'1977r' w Dębcy

Urząd Gminy czarna skarbn k
(m eFce zatrudneńia, sta.owjs|o Ubiuńkcja)

po zapoznanu s]ę z przepisami uslawy z dnia 21 s]erpnia 1997 r o ograniczen!] prowadzenia działa nośc go-

spodaiczej przez ósoly peinlące funkcjó publczne (DŻ U. Nr 106' poz 679, z 1998 r. Nr 113, poz 715 i Nr 162'

ńz'1126;z1999 l'Ni4o poz ła3 
'zooor.Nr26'poz'306orazz2oo2r'Nr113 

poz' 984 Nr214'poz.1606) oraz

Lstawy z dna 8 marca 1900 r' o samorządze gminnym (Dz U'z2aa1 r'Nl 142, paz' 1591 oraz z 2002r'Nr23'
po.' ź2o' Nr 6z' poz 558,Nl 113 poz' 984, t'li ls:, poz' 1271 Nl 214' poz 1806)' zgodnie z art' 24h lej ustawy

ośWiadczam' że posiadam Wchodzące W skład małżeńsklej wspólności majątkowej lub stanow]ące mÓ] majatek

t.

Zasoby p]eniężne:

_ środki plenięŻne gromadzone W walucie po|skiej: 30'000,00 zł

_ środki p enięŹne gromadzone w Wa]ucie obcej: nie dotyczy

* papiery Wartościowe: nie dotyczy
na kwotę:

tl.

1' Dom o powierzchn nle dotyczy m'z o Wańości: n]e dotyczy tyiuł prawny: nie dotyczy

2. Mleszkanie o powierzchni] nje dotyczy m'Ż o Wańoścj: n e dotyczy tytuł prawny: nie dotyczy

3. Gospodatsiwo ro nel

rodzajgospodarshtal rodzlnne, powierzchnia: 1 6967 ha

o wańości 250 000.00 Żł

rodzal zabLrdowy budynek mieszkalny w trakcie budowy

tyt!] prawny: WspółWłasność rnałżeńska

Z tego tytu]u osiągnąłem(ę]am) w roku ubiegłym przychÓd dochód W Wysokości: n e dotyczy

Ą



4. lnne n]eruchomoŚci:

powierzchnia: nie dotyczy

o wańości: n e doiyczy

iytuł prawny: nie dotyczy

t.

Posiadarn L]dŻiały W spółkach handlowych - na|eży podac lczbę i emitenta udziałÓW:

nle dotyczy

udziały te stanowią pak et Większy niż 10% udz ałóW W spółce: nie dotyczy

Z tego tytułu os ągnąłem(ęłam) w rok! ubiegłym dochÓd W wysokości: n e dotyczy

Posladam akcje w spółkach hand]owych - naleŹy podac iczbę i emitenta akcj]]

nie dotyczy

akcje te sianowią pak et Wlększy niŻ 10% akcjiw spółce: n]e dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem(ę]am) w roku ubiegłym dochód W wysokośc : nie dotyczy

Nabyłem(am) (naby] mÓj małŻonek' z wyłączenjem mienia przynaleŹnego do jego ma]ątku odrębnego) od skar
bu ńariswa innej' pańśtwowej osoby prawnej jednostek samożądu terytorialnego lch zw ązkóW lub od ko-

munalnej osoby pi'awne] następujące m]enie, ktÓre podlega]o zbycu w drodze przetargu - naeŹy podac ops
mienia idatę nabycia' od kogo: nie doiyczy

1 Prowadzę działa nośc gospodarczą'? (należy podac formę prawną i przedm ot działa nośc]): nie dotyczy

- osobiście nie dotyczy

WspÓ n e Ż jnnymi osobami n e dotyczy

Z tego tytułu oslągną]em(ęłam) w roku ub egłym dochÓd w WysokoŚci nie dotycŻy

2 zalządzaln działalnością gospodarczą lub jestem przedstaw]cjelem' pełnomocnikiem takiej działalności

(naLeŹy podac formę prawną i plzedmiot dz ałalnośc ): nie dotyczy

osob]Ścre n e dotyczy

wspólnie z innymiosobarni nie dotyczy

Z tego iytu]u osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód W \ł}sokości: nie dotyczy

v ,

1 W spó]kach hand owych (nazwa' siedziba spÓłk]): n e dotycŻy

_]estem członkiem zarządu (od kiedy): nie dotyczy

- jestem członk em rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy

- jestem członkiem komisii rewizyjne] (od kiedy): nie dotyczy

Z tego tytułu osiEgnąłem(ę]am) W roku ubjegłym dochÓd W Wysokości nie dotyczy

2.Współdzen]ach

nie dotyczy

_ jestem cz]onklem zarządu (od kiedy): n e dotyczy

- jestem członk em rady nadzorczej3 (od kiedy): nie dotyczy

- jestem członkierr komis]i rewizy]nej (od kiedy): nie dotyczy

Z tego tytułu oslągnąłem(ęłarn) W roku ubległym dochÓd w Wysokości nje dotyczy



3' W f!ndacjach plowadzących dz ała]ność gospodarczą

nie dotycŻy

* jestem członkiem zarŻądu (od kiedy): nie dotycŻy

_]estem członk em rady nadzorcze] (od kiedy): nie dotyczy

_ ]estem cŻłonkiem komis]i rewizy]ne] (od k]edy): nie dotyczy

Z tego tytu]u osiągnąłerrr(ę]am) W roku ubległym dochód W wysokości: nie dotycŻy

VIII.

lnne dochody osiągane z tytu]u zatrudnienia ]ub innej działa]ności Żarobkowej ]ub zajęć' z podanem kwot
uzyskiwanych z kaŹdego tytu]u: z tytuł! umowy o pracę - 67.546,13 zł; dochody małŻonka: dochód z tytułu umowy
o pacę - 35 467 29 zł dochody z tytulu działalności Wykonywanej osobiście (L]mowy o dzieło' czynności bieg]ego
sądowego) 25 028'64 z]'

tx.

sk]adnrk rnren]a ruchomego o wańości powyzej 10 000 złotych (W przypadku pojazdóW mechanicznych należy
podaó markę' modelirok produkcji): nie dotyczy

x

zabaw)ązaa a pieniężne o Wadości powyzej 10 000 z]otych W tym zaciągn ęie k.edyty pozyczki oraz Warl]nk,
na jak]ch zostały udzie one (wobec kogo' W ŻW ązku z jakim zdarzeniem' w jak ej Wysokości):
kledyt preferencyjny związany z ochronąśrodowiska W BoŚ s'A W kwocie 25'000 zl'
kredyt h]potecŻny W Banku spółdzielczym w Pi]źnie W Wysokości Bo 000 Ż} na budowę domu m]eszkalnego.

czĘŚc B

Adres zamieszkania osoby składającej oświadczen e

lVIiejsce po]ożen a nieruchomośc

DANE OSOBOWE
PRAViINIE CHRONIONE

il



Powyższe oświadczenie składam śWiadomy(a)' iż na podstawie ań' 233 s 1 Kodeks! karnego za podanie nie-
plawdy lub zatajenie prawdy 9rozi kara pozbawlenia woInoŚci'

tlrr*,ł, h*t"czańa ' 27 'a4 '2011l
(m ejscowość' data)

] Njewłaściwe skreś ić'
'Ż Nle dotyczy dz]ałaLności Wytwórczej W rolnictwie W zakres e produkcji roŚlinnej i zwiezęcej' w formie l zaktesie gospodat_

' Nie dotyczy ra-o nadzorczych spółdzieLni mieszkaniowych'


