J

oŚWADczENlE MAJĄTKoWE
zastępcy wóila' s€kretarza gminy, skarbnika gminy, kierownikajednosłki organizacyjnej gminy,
o ominna oso
wną
ośobyŻarŻądzaiące.| i członka organu
oraz osoby wydaiącej decyŻie admi

1.

osoba składaiąca oświadczenie obowiązana jest do

2'

Jeżeli poszczególne rubryki nie znajduią w konkretnym prŻypadku zźstosowania, naleźy wpisać !!!9j9bt:

nia każdej z rubryk.

94..

osoba składająca ośvtiadczenie obowiąŻana i€st określićp.zynależnośćposzczególnych składników maiąt_
kowych, docńodów i zobowiązań do maiątku odlębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością ma_

3.

jątkową.

oświadczenie majątkowe dotyczy maiątku w kraju i za granicą.
oświadczenie majątkowe obejmuje równi€ź wieŻyte|ności pieniężne'
w częściA oświadcŹenia zawańe są informac'€ jawne, w cŻęściB zaśinformacj€.niejawne
su zamieszkania składającego oświadczenie oraz mieisca polożenia nieruchomości'

45.

dotyczące adre_

czĘśćA
Ja' niżei podpisany(a)'

Ańur Fronc,
inaeisko oGz nazwisko

(imrcna

tudowe)

urodŻony(a) 22'10'1959 r' w Ru(lniku n'sanem

GM!NNY ZESPÓŁ EKoNol\'lczNo-ADM]NISTRACYJNY
(mieisc€

szKóŁ W CZARNEJ - DYREKToR

Żairudnjen a, stańowisko ]ub funkcja)

działalnoŚci goz przeplsami Ustawy z dnia 21 sierpnja 1997 r' o ogranicŻeniu prowadzenia
poz'
715 i Nr 162'
poz-679'z
1-998l'
Nr'l13'
!p"Jii"ił p.*'b"otv p#ią"" funkc]ó pLrbliczne (Dz' U' Nr 106'

oo zaDoznaniu s€

pl'z' il żo' l ssg .. l.liaó, poi. as3' z źotjo r' Nl 26' poz' 306 olaz z2oo2 .' Nr 113, poz' 984 i Nl214' poz'18o6) oftz
' 8 marĆa 19óo r' o samorŻądzie gminnym (Dz' u' z 2oo1 r- Nr 142. poz' 1591 oraz Ż 2002 '' Nl 23'
lstav,/v z dnla
p"'' żzo' l'l,62' poŻ' 558, Nr 113' poz' 9ó4' Ni l53, poz' 1271 iNl 214, poz. 1806), zgodnie z ań' 24h tej ustawy
oświadczam, Że'posiadam wchodŻące w skład mażeńskiej wspólności mająt(owej lub stanowiące mój majatek
odrębny;
t.

Zasoby pieniężne:

DoTYczY
DoTYoZY

-

środki pieniężne gromadzone w walucie polskiej: NlE

-

papiery wańoŚciowe:

*

środki pienieżne g'omadzone w walucie obcej: NIE

NA KWoTĘ: oK.60
na kwotę:

PoLlsA NA zYclE

ws.ZŁ

.

1

2'

l'łAŁZEŃsM WSPÓLNoŚC MAJĄTKoWA
o wańości| 1oo TYS.ZŁ t}łułprawny: l\łAŁzEŃsM WsPóLNoŚÓ

Dom o powiezchni: 130 m2' o wartoścj: 35o TYs.zŁ łytułprawny]

l\łieszkanie o powiezchni: 52,g m'?'

MAJĄ'KoWA
3. Gospodarstwo

rolne:

rodzaj gospodarstwa] NlE DoTYCZY' powieżchnia]
o warlości:

rodzaj zabudowyl
tytuł prawnyI

,1,1-

z lego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód

4.

lnne nierUchomości]

powieżchnia: 1'7 ha -

|as

TYs' ZŁ
_KoLEJNo:
tyluł prawny|
KsiĘGA WEczYsTA

i

dochód wwysokości: NlE
0,4 ha

o wańości: kolejno:4o

80
-

_

DowczY

działka budowlana

TYS'ZŁ

WŁASNoŚc oDRĘBNA' K'W' - l\4AŁŻEŃsKA WsPÓLNoŚc

l\4AJĄTKoWA
t.

Posiadam udŻiaty w spólkach handlowych
NIE DOTYCZY

-

należy podać liczbę i emitenta udziałów:

udzia' te slanowią pakielWiększy niż 10olo udziałów w spółce: NlE DowcZY
z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: NlE DoTYCZY

Posiadam akcje w społkach handlowych
33 - PKO BP, 154

-

WS|P

-

należy podać liczbę j emńenta akcji:

akcje te stanowią pakiet większy niź 10olo akcji w spółce: NlE

z tego lytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód

DoTYcŻY

w wysokości: NlE

DoryczY

Nabyłem(am) (nabył mój mażonek' z wyĘczeniem mienia pŻynależnego do jego majątku odrębnego) od skaF
bu Państwa' innej państwowej osoby prawnej, jednostek samożądu teMońalnego, ich związków lub od ko_
munalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegało zbyciu W drodze przetaagu
należy podać opis
mienia idatę nabycia, od kogo: NlE

-

DoTYczY

vt.
1. Prowadzę działalnoścgospoda.czą2 (należy podaó formę prawną i przedmiol działalności)|NlE

_

osobiście

-

wspó|nie z innymi osobami

DoTYczY

z tego tytułu osiągńąłem(ękm) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
2. zafz$zam działalnościągospoalarczą lub jeslem pżedstawicielem, pełnomocnikiem takiej działalności
(należy podać formę praw.ą i pzedmiot działa|ności):NlE

_

osobiście
wspólnie Ż inlymiosobami

z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku !biegłym dochód

v

W

wysokości:

.

1' W spótkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): NlE

-jestem

-

DoTYczY

DoTYczY

członkiem zażądu (od kiedy):

jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):
jestem członkiem komisji .ewiŻyjnej (od kiedy):

Z lego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w Wysokości:
2' W spółdzielniach:

NIE DOTYCZY

-

jestem członkjem zażądu (od kjedy)]
jestem członkiem rady n3dzorczej3 (od kiedy):

'1
za podanie nie_
Powvższe ośwladczenle składam swiadomy(a)' iż na podstawie a't' 233 s Kodeksu ka'nego
po7bawienia
wolnoścl
pldwdv lllo lala|enle p'awdy gro./l kala

!

GRABINY,
(m

]

N ewlaścwe skreś iÓ

. i']"'j"tv"rv
3

nle aotyczy

.i

:l'

ol"i"i";o
ra-o

20.04.20',1 1R.

!::-:....

e]$owość' data)

*ywórczejw

gospodar_
rolnjctw]e wzakres e produkcj roślinne] izwjeŻęcel, W formie izakresie

naazorczych spółdzielnim eszkan owych

*]eslem cŻłonkiem komisji rewjzyjnej

(od kiedy)]

Z lego tytułu osiągnąłem(ęłam) W roku ubiegłyrn dochód w wysokości:

3 W fundacjach prcWadzących działalnoścgospodalczą:
NIE DOTYCZY

-jesiem
-jestern
-]estem

członkiern zalządu (od kiedy):
czlonkien'] mdy nadzorcŻej (od kiedy):

członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego lytułu osiągnąłem(ęłam) W roku ubiegłyrn dochód

v

W

Wysokości:

t.

lnne dochody osiągane z tytułu Żatfudnienia lub innej działalnościZarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot
Uzyskiwanycń Ż ka;óego i}łUiu: UiloWA o PRACĘ ' 72 s3g'82 zŁ Ul\r]oWA o PRACĘ(1\,AŁZONKA) ' 49 681'77
zŁ
tx.

Składniki mienia ruchomego o wartości povłyzej 1o 00o złotych (w plzypadku pojazdóW mechaniÓznych należy
podać markę' model j rok produkcjD: sKoDA ocTAVlA - 2011 R
X.
Zobowiązania pieniężne o wańości powyżej 1o 000 złotych' w tym zac]ągnlęle kred'ły ipożyczki-ofaŻ Warunk]'
iailetone 1wooec łógó, w zwlązrj z Jaklrn Zda.Zen em' w jakiej Wysokości): KREDYT
HlPóTEoZNY NA BUDoWĘ Dol\lu - BANK l\'}LLENNlUl\' _ 1'17 TYs' cHF

;;'ńil;;_;.i;'
czĘŚc B

AoIeŚ?arĘi.sŻ\al'aosooy\nl3dJlą'elosWaocŻ€nio
Miejsce położenianieruchomości wymienionych w punkcie ll cŻęściA(adres):
1

DANE OSOBOWE
PRAWNIE CHRONIONE

