oŚWlADczENlE

MAJĄTKoWE

2u\

Wójta, zastępcy wójta, sek.etarza gminy, ska.bnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gmioy,

osoby zarŻądŻającej i członka organ! zarŻądzającego gminnąosobą prawną
o.aŻ osoby w)'dającej decyzje administracyjn€ w imieniu wójla1

'

Czarna, dnia 30.04.20,12

(miejscowość)

r,

Ltwaga:

1.

osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą starannego izupełnego Wypełnie-

2.

Jeźeli pos2czególne .ubryki nie znajdują w konkretnym pŻypadku zastosowania' należy wpisać .'nie dotv-

3.

osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określićprzynal€żnośó poszczególnych składników mająt_
kowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego ; majątku objętego matżeńską wspólnością ml_
jątkową

4'
5.

oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju iza granicą

6.

nia każdej Ż rubryk.

oświadc2enie mająlkowe obejmuje.óWnież wierzytelności pi€niężn€.
W częściA oświadczenia Żawańe są informacje jawne, w części B zaśinformacje niejawne dotycŻące adrcsu zamiesŻkania skladającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości'

Ja, n]żej podpisany(a) GRZEGoRZ JAcEK ZlELlŃsKl'
(jmioia nałisko o€Ż
Urodzony(a) 11 marzec 1972

r

w

naŻwisko rcdowe)

DĘBlcY

URZĄD GMlNY W oZARNEJ - lnspektor

(m]ejsce Żatfudnienia' stanowisko Ub iunkcja)

po zapoznaniu się z prŻepisami Usiav!ry z dnia 21 sierpnia 1997 .' o ogranicŻeniu prowadzenia dzja]alności go_
spodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz' U' Nr 106' poz.679' z 1998 r' Nr 113' poŻ' 715 i Nr 162,
poz' 1 126' z 1 999 r. Nl 49, poŻ 483'z2000r.Nr26 poŻ' 306orazz2002r. Nr1'13, poz' 984iNr214' poz 1806) oraz
ustawy z dnia 8 marca 1990 r' o samoEądzie gnrinnym (Dz' u. z 2aa1 r' Nl 142. paz' 1591 oźz z 2002 r' Nr 23'
poz' 220' Nr 62, poz' 558' Nr 113' poz' 984, Nr 153' poz. 1271 i Nl214' poz' 1806), zgodnle z ań. 24h tej ustawy
oświadczam, że pos]adań Wchodzące W skład małŻeńskiej Wspólności ma]ątkowej lub stanowiące mój majatek
odrębny]
t.

zasoby pIenięzne:

-

środki pienięŻne gromadŻone w Waiucie polskjej: 22 650 WspÓ]własnośćmałżeńska
środki plenięzne gromadzone w wa]ucie obcej: nje dotyczy
papiery Wańościowe: nie dotyczy
na kwotę:

It.

1. Dom o powierzchn]:

2'

1

17 m'Ż' o Wańości: 250'ooo tytuł prawny: WspółwłasnośĆmaŁeńska

Mieszkanje o powierzchni: n]e dotyczy m2' o wańości:n e dotyczy tytuł prawny: n]e dotyczy

3. Gospodarchvo rolnei
rodzaj gospodarsi/va: nie doiyczy, powierzchnia: nie dotyczy
o wartości: nie dotycŻy

rodzaj zabudowy: nie dotyczy
tytuł prawny: nie dotyczy

Z tego tytułu osią!nąłem(ęłam)W roku ubiegłym pŻychód

4'

ln

ne nieruchomoścl:

i

dochÓd w Wysokoścj: nie dotyczy

powierzchnia: Dzialka

67

at

o wańości:40 000

tytuł prawny] Współ\,VłasnoŚć małŻeńska
t.

Posiadam udŻjały W spółkach handlowych
nie dotyczy

-

należy podać liczbę i em]tenta udŻiałóW]

udzjały te stanowią pakiet Większy niż 10% udziałów w spółce: nie dotyczy

z tego tytułu osjągnąem(ęłam) w rok! ubiegłym dcchód

Posiadam akcje

W

spółkach hand]owych

nie dotyczy

-

w Wysokości: nie dotyczy

naleŹy podać liczbę i emitenta akcji]

akcje te stanowią pakiet większy niz 10% akcjlw spółce: nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) W roku ubiegłym dochód

W

wysokości: nie dotyczy

Nabylem(am) (nabył mój małzonek' z wyłączenjem mienja przynaieżnego do jego majątku odrębnego) od skafbu Państ\/Va' ]nnej państlvowej osoby prawnej, jednostek sańożądu terytorialnego ich ŻWiązków lub od kona]eży podać opis
rnunalnej osoby prawnej następujące mienie' które podlegało zbyciu w drodze prŻetalgu
mienia idatę nabycia' od kogo: nle dotyczy

-

1. Prowadzę dŻ]a]alnośćgospodarczą2 (należy podaó folmę prawną i przedmjot działa]ności):nie dotyczy

osobiścje nie dotYczy
wspólnie z innymi osobami nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w Wysokości: n]e dotyczy

2'

zalządzan działa|nośc]ągospodarczą lub jestem pĘedstawlcielem' pełnomocnikiem takjej
(należy podać formę prawną i przedmiot działalności): nie dotyczy

-

osobiśc]e nie dotyczy
Wspó]nie Ż innymi osobami nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłarn) W loku ubiegłym dochód

v
1.

-

W

wysokości: nje dotyczy

.

W spółkach handlowych (nazwa' siedz]ba spó]ki): nie doyczy

jesteń członkiem zarządu (od kjedy): nie dotyczy
jestem członkjem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy
jestem czlonkiem kornisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) W roku ubległynr dochód W Wysokości: nje dotyczy

2 W spółdzie]niachI
nie dotyczy

-.esterr

-

cŻlorl e-n zarŻadJ (od l,iedy)' lie dotyczy

jestem członkiem rady nadzorczej3 (od kiedy): nie dotyczy
jestern członk]em komisji rewizyjnej (od kjedy): nie dotyczy

Z tego tytułu os]ą9nąłem(ęłam)w roku ubiegłym dochód

W

wysokości:nie dotyczy

dz]ała]ności

3' W fUndacjach prowadzących działalnośćgospodarczą
Irie dotyczy

-_ jestem

członkiem zaŻądu (od kjedy): nie dotyczy

jestem cŻ]onkiem rady nadzorczej (od kledy): nie dotyczy

-

jestem członk]ern kornisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy

Ż teqo tytułu osiągnąłem(ęłam) !v roku ubiegłym dochÓd w Wysokości: nie doiyczy

vl

.

lnne dochody osiągane z tytułu zatludn!enia Iub innej działalnościzarobkowej lub Żajęć' z podaniern kwot
uzyskiwanych z każdego tytułu: dochód Ż tytułu zakudnienia w Urzędzie Gminy - 44'402'852| dochód z
działainoścjWykonylvanej osobiście 400'00zł
dochód Wspołmałżonkaz tytułu zatrudnienia W Zespole szkółw JaŹwinach - Publiczne GimnaŻjum - 53'498,83zł
dochód Współmałzonka z działalnoŚci Wykonylvanej osobiście- 1600'00zł

tx.

składniki m]enia ruchomego o wańości powyżej 10 000 złotych (W przypadku pojazdów mechanicznych należy
podać markę' model i rok produkcji):
X.

zobowiązania pieniężne o wańości powyzej 10 000 złotych' w tym zaciągnięte kredyty i pożyczkj oraz warunki,
na jakich zostały udzie]one (Wobec kogo' W związku z jakim zdarŻeniem' w jakiej wysokoŚci): Bank l\lil]ennium W
Tarnowie _ kredyt h!poteczny W wysokości 87.700 zł Współ/Vłasnośó małżeńska

pnĄWĘ|

PowyŹsze ośwjadczenie składam świadorny(a)' i2 na podstawie air. 233 S 1 Kodeksu ka..ego za podanie
prawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbaWienia wolności'

Czarna 30.04.2012 t
(m

]

'
3

iejscowość, dala)

,........-.-.r.....:..r,..........:.....:.r.-'

.

Niewłaściwe skreślić'
Nie dotyczy dzjałalnoścjwylwótczej W rolnictwie W zakresie ptodukcji roślinnej i zwierŻęcej' wformie iŻakresie gospodarNie ootyczy

ń

naozorczych społdzielnimieszkaniowych'

lie-

