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] oŚWlADczENlE MAJĄTKoWE
/(G \-

wóita, zastępcy wójta, sekaetaaza gminy, skaabnika gminy, kieaownika jednostki organizacyinej gminy,
osoby zarządzającej i członka organu zarządzaiącego gminną osobą Prawną

oraz osoby wydającej decyzje administracyine w imieniu wójta'

Czarna, dnia 23.O4.2O12 r.

Uwaga:

1. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą' starannego i zupełn€go wypełnie-
nia każdej z rubryk.

2. Jeżeli posŻczególne .Ubryki nie znajduią w konkrełnym prżypadku zastosowania, należy wpisać "dclb!y:czv" -

3. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest okeślić pżynależność poszcz€gólnych składników mająt-
kowych' dochodów i zobowiązań do maiąłku odĘbnego i majątku objętego małźeńską wŚpólnością ma_
iątkową.

4' oświadczenie majątkowe dotyczy maiątku w kąu i za granicą.

5. oświadczenie maiątkowe obe'muje n5wnież wierzytelności pieniężne.

6. w części A oświadczenia zawańe są informac.ie jawne, w części B zaś inłormacje niejawne dotyczące ad'e_
sU zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości'

czĘśó A

Ja' niżej podpisany(a)' ARTUR FRoNc'
(ifir]ona inazwisko oraŻ nazwlsko rodowe)

urodzony(a) 22.10.1959 R. w RUDNIKU N.SANEM

Gl\4lNNY zEsPÓŁ EKoNoMIczNo-ADMlNlsTRAcYJNY szKÓŁ W oZARNEJ' 39-215 czARNA,
UL.DWORCOWA 6 - DYREKTOR

(miejsce zatrudi ienia, stanowisko lLrb runkcja)

po zapoŻnaniu się Ż pżepisami ustawy z dnia 21 sieĘnia 1997 r' o ograniczeniu prowadzenia działalności go
spodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz' U' Nr 106' poŻ.679' z 199a r. Nr 113' poz. 715 i Nr 162'
poŻ. 1126' Ż 1999 r' Nr 49' poz. 483' z 2000 r' Nr 26' poz' 306 olaz z2002 r' Nr 113, poz' 984 i Nr 214' poz'l806) oraz
ustawy z dnia 8 marca 1990 r' o samoŻądzie gminnym (Dz' v' z 2001 l. Nr 142' poz' 1591 olaz z 2002 l. Nl 23'
poz.22o' Nr 62, poz. 558, Nr 113, poŻ' 984, Nr 153, poz' 1271 i Nl 214' poz' 1806), zgod.ie z ań. 24h tej ustawy
ośWiadczam' że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majatek
odrębny:

L

Zasoby pieniężne:

- środki pieniężne grcmadzone w walucie polskiej: NlE DorycZY

- środki pieniężne gromadzone w walucie obcej: NlE DoTYoZY

- papiery wartościoweI PoLlsA NA ŻYclE

na kwotę: ok'60 tys'zł
na kwotę:

.

1' Dom o powieżchni: 13o m'?, o wańoŚci: 35o tys.zł tytuł prawny: MAŁZEŃSKA WsPÓLNoŚc N4AJĄTKoWA

2' MiesŻkani€ o powieŻchni| 52'9 m2' o wańości: 1oo TYs' zŁ tytuł prawny: l\łAŁŻEŃsM WsPÓLNośc
l\4AJĄTKoWA

3. Gospodarstlvo rolne:

rodzaj gospodarstwa: NlE DoTYCZY' powieŻchnia|

o wańości:

rcdzaj zabudowy:

tytuł prawnyI



Z teoo tytułu osiąqnąłem(ęłam) w roku ubieq'm przychód idochód wwysokości: NlE DoryczY
4. lnne nieruchomości:

powierzchnia| 1'7 ha-las 0,4 ha - dŻiałka budowlana

o wańości: kolejno: 401ys'zł 80 tys'zł

tytuł prawny| kolejno|KslĘGA WEczYsTA-WŁAsNoŚĆ oDRĘBNA, K'W. - MAŁŻEŃSM WsPÓLNoŚÓ

|\4AJĄTKoWA

t.

Posiadam udziały w spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta Udziałów:

NIE DOTYCZY

udziały te śanowią pakietwjększy niż 10% udziałów w spółce: NlE ooTYczY
z tego tytufu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód wwysokości: NlE Dorycz/

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

154 - WSiP

akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spółce: NlE DoTYczY
z tego t!łułu osiągnąłem(ęłam) w.oku ubiegłym dochód wwysokości: NlE DoTYCZY

Nabyłem(am) (nabył mój maźonek' z wyłączeniem mienia pŻynależnego do.jego majątku od.ębnego) od skar-
bu Państwa, innej państwowej osoby prawnej' jednostek samorządL' teMorialnego, ich związków lub od ko-
munalnej osoby prawnej następujące mienie' które podlegało zbyciu w drodze pżetaagu - należy podać opis
mienia i datę nabycia, od kogo: NlE DoryczY

vt.

1. Prowadzę działalność gospoda.czą'Ż (należy podać formę p.awną i przedmiot działalnoścD: NlE DoTYoZY

osobiście NlE DorycZY
wspólnie z innymi osobami NlE DowcZY

zt€go MułU osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w Wysokości: NlE DowczY
2' zalządzafi działalnoŚcią gospodarczą lub jestem przedŚawicielem, pełnomocnikiem takiej dzia}alności

(należy podać formę prawną i przedmiot działalności): NlE DoryczY

osobiście NlE DoTYoZY

wspólnie z innymi osobami NlE DoTYczY

z tego Mułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: NlE DoTYczY

v .

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

- jestem członkiem zarządu (od kiedy):

- jestem cŻłonkiem rady nadŻorczej (od kiedy):

- ieśem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy)|

z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w.oku ubiegłym dochÓd wwysokości: NlE DoTYczY

2' W spółlzielniach:

NIE DOTYCZY

- jeśem członkiem zaŻądu (od kiedy):

-jestem członkiem rady nadzorczej3 (od kiedy):



- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od

z tego tttułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: NlE DoTYczY

3. W fundacjach prowadzących działalnoŚć gospodarczą:

NIE DOTYCZY

-jeśem członkiem zaŻądu (od kiedy):

-jes1em członkiem rady nadzorczej (od kiedy):

-jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

v t.

lnne dochody osiągane z lytuh] zatrudnienia lub innej działalności Żarcbkowej lub zajęć' z podaniem kwot
uzyskiwanych z każdego tńułu: UN4oWA o PRAoĘ _ 70 162'65 ZŁ' UMoWA Z NAJ|\4U MlEszKANlA - 2 80o o0zŁ' UMoWA o PRAoĘ (l\łAŁŻoNM) - 56 403'51 ZŁ

tx.

składniki mienia ruchomego o wańości powyżej 10 ooo złotych (w pżypadku
podać ma.kę, model i rok produkcji): sKoDA ocTAVlA-R.PRoD'-2oo1

x.

zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte
na jakich zośały udzielone (Wobec kogo' w związkLr z jakim zdażeniem.
HlPoTEczNY NA BUDoWĘ Dol\4U - BANK I'ILLENN|UM - 117 TYs. cHF

pojazdów mechanicznych należy

kredyty i pożyczki oraz warunki'
w jakiej wysokości): KREDYT



Powyższe oświadczenie składam świadomy(a)' iż na podśawie aa1' 233 s'1 Kodeksu kamego za podanie nie-
praMy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.

c2ARNA,23.04.2012 R.
(mieiscowos:, data)

1 Niewłaściwe skreślić'
'żNie dotyczy działalnośc]wytwÓrczejw tolnictwie wŻakresie produkcjiroślinnej izwierzęcej' w formie izakresie gospodaF

N'e dotycly'ao nadzorczych społdz el'l T eszkaniowych


