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Czarna, dnia 21 .04.2011 ( .

(miejscowość)

Uwagal

1. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą sta.annego i zupełnego wypełnie-
nia każdej z rubryk.

2' Jeżeli poszczególne rubryki nie Żnajdują w konkretnyń przypadku zastosowania, należy wpisać !4ięj9]!L
94..

3_ osoba składająca ośwladczenie obowiązana iest określić przynależność poszcŻególnych składników ma.iąt_
kowych, dochodów i Żobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego mażeńską wspólnością ma-
jątkową'

4' oświadczgnie majątkowe dotyczy majątku w kra.iu i za granicą'

5. oświadczenie majątkowe obejmuje równieź wierŻytelności pieniężne'

6. w części A oświadczenia zawańe są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adre-
str zamieszkania składającego oświadczenie oraŻ miejsca polożenia nieruchomości.

czĘśc A

Ja niŹej podp sany(a) TERESA GRAŻYNA oLEKsY SKARBEK.
(imiońa i nafuisko 062 ńałisko rodowe)

urodŻony(a) 07 marzec 1962 r W DĘBlcY
URZĄD Gl\il]NY W GZARNEJ - Zastepca skarbnika

(me]sceŻalfudi erja' slanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu się z p.Żepisami uslawy z dnia 21 sierpnia 1997 r' o ograniczeniu prowadŻenia dŻiałalności go_
spodarczej przez osoby pełn ące funkcje publczne (Dz' U' Nr 106, poz' 679' z']998 r' Nr 113, poz. 715 ] Nr 162,
poz. 1126, z 1999 t. Nr 49, poz. 483, z 2000 r. V 26. poz.306 aez z 2002 L Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz.j8o6) oraz
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samoŻądzie gminnym (Dz' U' z 2001 r' Nr 142' poz' 1591 oftz z 2002 r. Ń 23,
poz- 22o' Nr 62' poz. 558. Nr 113' poz' 984' Nr 153, poz' 1271 i Nr 214, poz' 1806)' Żgodnie Ż art. 24h tej ustawy
ośw]adczam, że posiadam wchodzące w skład małŻeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majatek
odrębny:

L

ZasobY pieniężne:

_ środkipeniężne gromadzone W Waluce polskiej1 nie dotycŻy

środki pienięŻne gromadŻone w Walucie obcej: nje dotycŻy

- papiery wartoŚciowe: nie dotyczy
na kwotę:

1' Dom o powierzchn]: 11o rn'Ź, o Wańościis0'ooo tytuł prawny: WspółWłasność małŹeńska

2 M]eszkanie o powierzchn : nje dotyczy m2' o wartości: nie dotyczy tytuł prawny: nie dotyczy

3. Gospodarstwo rolne:

rodzai qospodarstwa: ind\,\łjdualne, powierzchnia: 3,61 ha

o Wańości 15'000zł

rodŻaj zabudowy: budynka gospodarcze

tytuł prawny: współWłasność małżeńska

z tego tytułu osjągnąern(ęłarn) W roku ub]egłym przychÓd i dochód w wysokości: 5'oooŻtprzychód' 3'000zł-

dochód



4' lnne nieruchomości:

powierzchnia: nie dotyczy

o Wartości: nie doiycŻy

iyiuł prawny: nie dotyczy

t.

Posiadam udziały W spółkach handlowych - naleŹy podać liczbę i emitenta udziałów:

nle dotycŻy

udziały ie stanowią pakiet większy niż 10% udziałóW W spółce: nie dotyczy

z tego tytt]łu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód W Wysokości: nie dotyczy

Posiadam akcje w spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta akcji:

nle dotyczy

akcje te stanowląpakiet Większy njż 107o akcjiw spółce: nie dolyczy

z tego tytułu osiągnąlem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w Wysokości: nie dotyczy

Nabyłem(am) (nabył mój małŹonek, z wyłączeniem mjenia przyna]eŻnego do jego majątku odrębnego) od skar_

bu ńaństrła' innej pańśtwowej osoby prawnej' jednostek samorządu terytorialnego, ich związków Lub od ko-

mL']nalnej osoby prawnej nasiępujące mienie' kióre podlegało zbycit] w drodze pżetargu - naleŻy podaó opis
m]enia i datę nabycia' od kogoI nie dotyczy

1 Prowadzę dzlałalnośó gospodarczą2 (należy podać formę plawną i plzedmiot działalności): nje dotyczy

osobiście nje dotyczy

wspólnie z innymi osobami nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w Wysokości: nie dotyczy

2. zalządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem' pełnomocnikiem takiej działalności

(należy podać formę plawnąi przedmiot działalności): nie dotyczy

osobiście nie dotyczy

WspÓ]nle z innymi osobami nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód W Wysokości: nie dotyczy

v .

'1. W spó|kach handlowych (nazwa' siedzlba spÓłki): nie doyczy

- jestem członkiem zarŻądu (od kiedy): nie dotyczy

- jestem cŻ|onkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy

- jestem członkjem komjsji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy

Z tego tyiułu osiągnąłem(ęłam) w roku Lrbiegłym dochÓd W wysokości: nie doiyczy

2. W spółdzielniach:

nle dotyczy

- jesiem członkiem zarządu (od kiedy): nie dotyczy

- jestem członkiem rady nadzorczej3 (od kiedy): nie dotyczy

- jestem czlonkiem komisii rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy

Z tego tytt]łu osiągnłem(ęłam) w roku ubiegłym dochÓd wwysokości: nie dotyczy

\':Ł\'nr



3. W fundacjach prowadzących działalność gospodalcŻą

nle dotyczy

- jestem członkiem zarządu (od kiedy): nie dolyczy

- jestem członkjern rady nadzorcze] (od kiedy): nie dotyczy

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy

Z iego tytułu osiągnąłem(gam) W roku t]bieg]ym dochód W Wysokości: n]e dotvczy

vl .

lnne dochody osiągane Ż iyiułU Żatludnienia lub innej dŻjałalności zarobkowej lub Ża]ęć, z podaniem kwot
uzysklwanych z kaŻdego tytułu: dochód z tytułu Żatrudn]enia W UrŻędzie Gm]ny'62.549'52 zl
dochód Wspólfia]zonka z tytułU zatrudnienia W Firmie opon]alskiej 'Dęblca'-39'214'96 Żł

tx

składnlk] mienia ruchomego o wańoścj powyżej 10 00o złotych (w przypadku pojazdóW rnechanicznych nalezy
podaó markę' model i rok produkcji): samochód osobowy opel Vectra rok _1998 l-wańość -12'000 zł, AUD| A4
rok 2000-Wańośó_15'000 Żł

X.

zobawiązania p]eniężne o Warlości powyŻej 10 00o złotych' W iym zaciągnięte kledyty i pozyczki oraz Warunki'
na iakich zostały udzielone (Wobec kogo' W zwiąŻku z jakim zdarzeniem' W jakiej WysokoŚci)] Bank spółdŻielczy
RŻemiosła W Krakowie oddział W czarnej - kredyt hipoteczny w wysokości 44.940 zł

czĘŚĆ B

Adres zamieszkania osoby sk]adającej oświadcŻenie:

Mejsce połoŻenra nieruchomoŚci WyrnienionycI

bme

.t



Powyższe ośWiadcŻenie składam ŚWiadomy(a)' iż na podstawie ań. 233 s 1 Kodeksu karnego za podanie nie-
prawdy lub zaiajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.

Czarna 21 .O4.2O1O t
(miejscowość' data)

o/eł.'! 711z-6ę

] Niewłaściwe skreślić-
'Ż 

Nie dotyczy działalności wylwórczej W rolnictwie w zakresie produkcji toślinnej izwierŻęcej' w formie jzaktesie gospodaF

' N'e ootyczy rad nad7orc7ych spóIdziPlni mieslkaniowych'


