
oŚWlADczENlE MAJĄTKowE

wójta, zastępcy wójta, sekretaŻa gminy, skalbnika gminy, kiercwnika jednostki organizacyjnej gminy,
osoby zarządzającej i członka o€anu Żarządzającego gminnąosobą Prawną

oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta

Cza.na, dnia 27 .04.2012 t .

rr ejŚcowość\

Uwaga: łLlQ
1' osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą starannego i zupełnego wypełnie-

nia każdej z rubryk.

2. Jeżeli poszczególne rubryki nie Żnajdują w konkretnym pŻypadku zaŚtoŚowania, należy wpisać ..nie dotv_
94_.

3. osoba Śkładająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników mająt_
kowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego mażeńską wspólnością ma-
jątkową

4. oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą

5. oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelności pieniężne'

6. W części A oświadczenia zawańe są informacje jawne, w części B zaś inlormacje niejawne dotyczące adre-
su zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.

czĘśc A

Ja, n]zej podpisany(a)' Piotr Ważała,
(imiona I na&isko oraz narylsko rodowe)

urodzony(a) 28.06.1963 w Tarnowie

Gmlnne Centrum Kultury i Promocjiw Czarnej- Dyreklor
(m ejsce z.lrudnienia' stanowiskÓ Ub funkc]a)

po zapoznaniu się z pŻepisam ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r' o ograniczeniu prowadzenia działalności go-
spodarczej pŻez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz' U' Nr 106' poz' 679' z 1998 r' Nr 113, poz' 715 i Nr 162,
poz' 1126' z 1999 r' Nr 49, poz' 483, Ż 2000 r' Nl 26, poz' 306 oraz z 2002 r' Nr 113, poz' 984 i Nr 214, poz.1806) olaz
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samoęądzie gminnym (Dz' U. z 2oo1 l' Nr '142' poz. 1591 aaz z 2oa2 L Nl 23'
poz.22A, Nt 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i N( 214, poz. 1806), zgodnie z art. 24h tej ustawy
oświadczam' że posiadam wchodŻące W skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majatek
odrębny:

t.

Zasoby pienięŻne:

- środki pieniężne gromadzone w walucie polskiej: nie dotycŻy

- środki pienięŻne gromadzone w walucie obcej: nie dotyczy

_ papiery wańościowe: nie dotyczy
na kwotę:

.

1' Dom o powielzchni: 1oo rn'?, o Wańoścl: 25o ooo zł tytuł prawny: Współwłasność

2' Mieszkanie o pow]erzchn]: nie doiyczy m'Ż' o Wańośc]: .''--l::. ' tytuł prawny: ''.- -: '.'''
3. Gospodarstlvo rolne:

rodzaj gospodarstlva; n]e dotycŻy' powierzchnia: nie dotyczy'''

o wańości' 1ie dotyuly

roozaj zaoudowy: nie dotyc/y

ryluł plaw.y' n'e dotyc1y

z tego tytułu osiągn4em(ęłam) w roku Ubiegłym pŻychód I dochód w wysokoścl: nie dotyczy

4' lnne nieruchomoŚci:

powierzchnia: 0''l2 ha czarna' 0'64 ha Wałki (tu



Posiadarn udziały w społkach handiowych - należy podac l]czbę i emitenta udŻiałów:

nie dotycŻy

udziały te stanowią pakiet wjększy niż 10% udziałóW w spÓłce] nie dotyczy

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

tv.

Posiadam akcje w spółkach handlowych - na]eży podac liczbę i emitenta akc]i:

nie dolyczy .

akcje te stanowią pakiet większy niŹ 10% akcjiw spółce: . .nie dotyczy

z tego iytułu osiągnąłem(ęłam) W roku ubiegłym dochód W wysokości: n]e dotycŻy

Nabyłem(am) (nabył mÓj maŁonek, Ż Wyłączenjem mienia pŻynależnego do jego majątku odrębnego) od skar
bu ńarstwa'' inne;' panśtwowej osoby prawnej, jednostek samoŻądu terytorialnego ich związkóW lub od ko-

munalnej osoby piawnej następL-ljące mienie' które podlegało zbyciu w drodze przetargu - należy podać opis

mienia ] datę nabycia' od kogo: nie dotyczy'''

1 Prowadzę dz ałalnoŚć gospodarczł (należy podać formę prawną ] przedmiot działalności): 'nie dotyczy'

o wańości: 12 000 + 5 000 = 17 000 zł

lytuł prawny] własność

osobiŚcje nie dotyczy'

wspó]nie z innymi osobami .' nie dotyczy'

1' W spółkach handlowych (nazwa siedziba spółki): '''''.nie dotyczy'''

-jestem członkiem zarządu (od kiedy): '.' '' ''.'.''.niedotyczy

nie dotyczy. . .......

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku t]biegłym dochód w wysokości: ' nie dotyczy'

2' zalządzafi działalnoŚcią gospodarczą lub jestem pŻedstawicjelem, pełnomocnikiem takiej działalności

(należy podaćformę prawną i przedmioi działa]ności): ''' ''nie dotyczy

osobiśc'e ' nle dotycZy

wspólnie z innymi osobami ' '' ' '' nie dotyczy'. ' '.

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) W roku t]biegłym dochód w wysokości: .' nie dotyczy'

v .

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): ' ' '' nle dotyczy .'

-jeslem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): '''nie dotyczy'

z tego tytułu osjągnąłem(ęłam) W roku ubiegłym dochÓd wwysokości: '''.'.'''niedotyczy' '''' '"'''''
2' W spółdz]elniach:

- jestem członkiem zarządu (od kiedy): '' ' '' ' nie dotyczy '

- jestem czło n kiem rady nadzolczej3 (od kiedy): ' . ' ' ' nie dotyczy ' '

_ jestem członkiem kornisji lewizyjnej (od kiedy): .' '''nie dotyczy'

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ' ' ' nie dotyczy' ' ' ' '. ' ' '''''

3 W fundacjach prowadzących dŻiałalność gospodarczą



_ jestem cŻłonkiem zarządu (od kiedy): ' ' ' '. nie dotyczy

- jestem cŻłonkiem rady nadŻorcŻej (od kiedy): ' '. ' '. nie dotycŻy

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ''. ''nie dotyczy
Z tego tytułu osjqgnąłem(ęłam) W roku ubiegłym dochód W wysokoścj: ...niedotyczy....
v t.

ln']e' dochody os'ągale Ż tytulJ ZaIrUonĘn'a lLo
uŻyshlwanyc'] Ż ha7dego tytułL ' 71550'86 _ osoba

tx.

slładnik' mje1ia luchomego o wartoścl powyżą ]o 0oo złotychDodaĆ marke model l rok prooukcj|)j ' 'volńswagen passat 2o0o l'
x.

_lnne] 
dŻiałallośc| 7aloDkowej lub zaJęc z podan;ern kwo|shładająca ośWiadcŻenia' 2o 6Ź7'24 _ ;spolmalżonek' 

' ' ' '

(W przypadku po]'azdÓw mechanicznych naieży

zoboMazania o'enleżne o wartosc|oowyŻą 10ra laktcr zostaly udzrelone rwobei iogo
. nie dotyczy

000 złotych, w tymw związku z
zaciągnięte kredyty
jakim zdarzeniem

j poŹyczki oraz warunki,
w jakiej wysokoścj):
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owyżsŻe oświadcŻenie składam świadom
prawdy lub zatajenie pra"oy g,o.i ł"r" po'oyJi1"l'nT"i":1'J:-" art 233 s 1 Kodeksu harnego Ża podanie nle-

' ' 'czańa ' dn' 27 .o4.2012' 
' '
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