
oŚWlADczENlE MAJĄTKoWE

wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skaabnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, 
^..) 'osoby zarządzającej i cŻłonka organu zarządzającego gminną osobą prawną 'ŻĘ''':) \

oraz osoby Wydającej decyŻje administ.acyjne w imi€niu wójta

GrabinY, dnia 30-04-2012 r.
(mie]scowość)

Uwagai

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 przynależnośó poszczególnych składników mająt_

kowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością ma'
jątkową.

4. ośWiadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą.

5' oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzyteIności pieniężne'

6' W części A ośWiadczenia zawarte są informacje jawne' w części B zaś informacje niejawne dotyczące adre-

su zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości'

czĘść A

Ja' n zej podpisany(a), EWa stanisława KaWa / Kudroń,' ' 
{ mjÓńa nazwskÓ ÓlaŻ nazwjsko rodowe)

ufodzony(a) 02-05-1960 W Dębicy

7esDół sŻkół W Grabinach Pub iczna szko]a Podstawowa Zastępca dyrektora Z s
(m ejsce Żairudnjen]a stanowisko jub iuńkcja)

oo zaDoŻnaniu sle z pŹepisaral ustawy Ż dnia 21 sierpnia 1997 r o ograniczenju prowadzenia dzałalności go_

i;"a;:;;, r,r.. ósobv oeinlace ftlnkc|ó pub iczne (Dz U Nr 106, poz 679' z 1998 r Nr 1]3 poz 715 Nr 162

"i' lrzo]' lggs,' r.riłó poj' łas, . źooo 
'.' 

Nt 26' poz' 306 oraz z 2002 r Nr 113 poŻ 984]Nr214'poz1806)oraz
;;;.";;;'" a marca lg9o r. o samoęądŻe gmnnym (Dz U z 2oo1 r Nr 142' poz 1591 araz z2aa2 r Nl 23'

p"'.źzó'Ń,oz poz.558' Nr 113' poz' 984, Ni 153, poz 1271 iNr214. poz' 1806), zgodnie z ań' 24h tej ustawy

isil"o-"' że 'posiadam wchodzące w skład małżeńskiej Wspólności majątkowej |ub stanowiące mój majatek

odrębny:

t.

Zasoby pieniężne:

- środki pienięŻne 9romadzone W WaIucie polskiej: n e dotyczy

_ środk! pienięŹne gromadŻone W walucie obcej: nie dotyczy

- pap]ery wartościowe: nje dotyczy
na kwotęl

.

Dom o powierzchni: T50 rn'Ż o wa ości: 2oo tys Żł ty1u| plawny: wspóh]V]aściciel

I\lieszkanle o powlerzchni nie dotyczy rn'Ż o wańości: nie dotyczy lytuł prawny] n e dolyczy

Gospodarstwo rolne:

rodŻai qospodarstwa] nie dotycz powjerzchnia: nie dotyczy

o wartości: nedotycŻy

rodŻaj zabudowy: nie dotyczy

tytuł prawny: nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłarn) w roku ubiegłym przychód i dochód w Wysokoścl: nie dotyczy

lnne nieruchomoŚci]

1.

2

3

,\



powierŻchn|a] działka z zabudową7,5 a - WspółWłasnośc 
' działka o,18 ha własnośĆ

o WartoŚci: 50 tys oraz n]ezabudowana dz]ałka o pow]erŻchn] o'02ha jako droga dojaŻdowa
tyttlł praWny:

t.

Posiadam udziały W spółkach handlowych - naieży podać liczbę i emitenta udziałóW:
nie dotycŻy

udzra]y te stanowią pakiet Większy niŻ 1o% udŻiałóW W spólce: nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłern(ęłam) w roku ubiegłym dochÓd w Wysokości: nie dotyczy

Pos]adam akcje W spółkach handlowych - na]eży podać liczbę i emitenia akcji:
nre dotyczy

akcje te stanowią pakiet Większy n z 1o% akcjiw spółce nie dotyczy
Z tego tytu]u osiągnąłem(ęłam) W roku ubiegłym dochód W wysokości nie dotyczy

}:bJlT::T |"-ab/l rró, .nalżolek z wy'aczeiFr rie1la orzyrależ1eoo oo jego malalau oorębnego] od s\a..
1'_1i]:]i:_J."? panstwowe' osoov prawne. 

' leonosle\ sa.lo'ZJdL terytor 
'a-nego ' 

' 
icn zwląŻhow lLb od ko-nura'ne] osoby o'awrFj nasleouiace n'lenle klo'e oodlega{o Żby'ciu w d-odze olżerarg,' lalezv pooaa opsriFr a I datę .abycia od 1ogo r e ooTycl}

1 ProwadŻę działalność gospodarczą, (należy podać formę prawną i przedm]ot działalności): nie dotycŻy
osobiście nie dotyczy

Wspólnie z innymi osobami nle dotycŻy

Z tego tytułu osiągnąlem(ęłam) W roku ubieglym dochód w Wysokości: nie dotycŻy
2 zalządzam działalnośc]ą gospodalczą lub ]estem przedstaw cie em, pełnomocnikem take] działa|ności

(na eŹy podac folmę prawną i pEedmiot dŻiałalnośc ): nie dotycŻy

osobrśc e nie dotyczy

Wspó n e z innymi osobami nie dotycŻy

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) W roku ubiegłym dochÓd w WysokoŚci: n e dotyczy

v .

1 W spółkach handlowych (nazwa siedziba spółki) nie dotyczy

-jeslem cŻłonkiem zarządu (od kiedy) nie dotyczy

-]estem cŻłonkiem lady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy

- jestem członkiern kornisji rew]zyjnej (od kiedy): nie dotyczy

Z tego tytułr osiągn4em(ęłam) W roku t]biegłym dochód W Wysokości: nie dotyczy

2' W spółdzielniach:

nie doiyczy
_ jeslem członkiem zarząd! (od kiedy): nie dotycŻy

-jestem członkiem lady nadzorcze]3 (od kiedy) nie dotyczy

- jestem cŻłonkiern komisji lewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy

Z tego tylułu osiągnąłem(ęłam) w rok! ubiegłym dochÓd W Wysokości: nie dotycŻy



3 W fundacjach prowadzących działa ność gospodarczą

nie dotyczy

- jestem członkiem zarządu (od kiedy): nie dotyczy

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): n]e dotyczy

-]estem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy

z tego tytulu osiągnąłem(ęłam) W roku ubiegłym dochód W WysokoŚci: nie dotyczy

vl .

lnne dochody osiągane z tytułU zakudnienia lub innej dzialalności zarobkowe] lub zajęÓ' z podanrem kwot
uzyskiwanych Ż kaŹdego lytułu: z tytułu zatrudnienia -6849135-Ż_' inne -+ffi96sŻl_

tx.

składniki n]ienia ruchomego o Wańości powyŹej ]0 000 złolych (W prŻypadku pojazdów nrechan]cznych naieży
podac markę, rnodel i lok produkcji): Fiat PUNTo rok 2003 _współwłaściciel' ToYoTA CARoLLA - rok 2oo4
WłaŚclciel

X.

Zobow]ązan a pienięzne o Wartości powyżej 10 000 złolych' W tym zaciągnięte kredyty i pozyczki oraz Warunki
na jak ch zostały udz]elone (Wobec kogo' w związkU z jakin] zdarzeniem' W jakiej Wysokości) nie dotyczy

,1ff|;:łĘ4 1o4źł16C tl!

*\.



PowyŹsze oświadczenle składam śWiadomy(a)' iż na podstawie ań' 233 s 1 Kodeksu karnego za podanie n]e_

prawdy Iub zatajenie prawdy grozi kala pozbawienia wolności'

Ł- 4.--'Lć?
Grabiny 30-04-2011

(ń eFcowość, daia)

] Nlewlaściwe sk€ślic'
? N e dotYczy dŻ]ała ności w}'lwórcŻej w ro n]ciwie w Żakresie produkcji roślinnejjzwieŻęcej' wformle izakresie gospodar_

' \re do'yczy r; -adTor.zych spololielrr rrrFszkarorryc\


