ośwlADczENIE MAJĄTKoWE
wójta' zastępcy wójta, sekretarza gminy, 5karbnika gminy, kierownika iednostki organiŻacyjnei gminy,

osoby zarządzającej i członka organu zarŻądzającego gminną osobą Prawną
oraz osoby wydającej decyzje administracyine w imieniu Wójta

Czarna, dnia 30.04,2012

Uwaga:
2-.Ż)
1' osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą starannego
nia każdej z .ubryk.

r.

i Żupełnego wypełnie_

2.

Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać ..nie dotv_

3.

osoba składająca oświadcŻenie obowiązana jest określićprŻynależnośćposzczególnych składników mająt_
kowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością mająłkową.

4.
5.

oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą'

6.

W częściA oświadczenia zawańe są informacje jawne, w części B zaśinformacje niejawne dotyczące adlesu zamiesŻkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieluchomości.

czv".

oświadczenie majątkowe obejmuje równieżwierzytelności pienięźne.

czĘŚc A
Ja, niżej podpisany(a), Bogusław l\,,lajka,

(im ona inaŻWsko oraŻ |azwisko rodowe)

urodzony(a) 14'03'1961 r' w Dębicy

U'Ząd Gm ny

c7arra

7_ca Wójta gmi1y

czarna

(miejsce Żatrudnienia. Śtanowisko lUb iUnkcja)

po zapoznan u się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r' o ograniczeniu prowadzenia dŻiała|nościgo_
spodarczej pŻez osoby pełniące funkcje publicŻne (Dz' U' Nr 106, poz' 679, z 1998 r' Nr 113 poz' 715 i Nr 162'
poz' 1126' z 1999l Nr49' poz.483, z2000r'Nl26'poz'306oŻz22002 r' Nr 113, poz 984iNr214,poŻ'1806)oraz
ustawy z dn]a 8 marca 1990 r' o samożądzie gminnynr (Dz' U z 2001 l' Nr 142, poz' 1591 aruz z 2aa2 l' Nl 23'
poz' 220' Nl 62' poz. 558, Nr 113 poz' 984 Nr153' poz' 1271 iNl214' poz' 1806), zgodnie z ań 24h lei ustawy
ośWiadczam' Że posiadam wchodŻące w skład małŹeńskiei wspóności majątkowej lub stanowiące mój majalek
odrębny]
t.

Zasoby

-

p eniężne:

środki pienjęzne gromadzone w Wa]ucie polskiej: 160 400 zł
środki pienlężne grornadzone w walucie obcej: nie dotyczy
papiery wańościowe: 34 akcje
na kwotę:

PPch'Fritar sA'W Talnowie,

1

Dom o powierzchni: '120

Wartości:198 ooo iytuł prawny: własnoŚć

2'

Mieszkan e o

3 400

zł

[.

3. Gospodarshvo

m'?, o

pow]erzchni:

m2,

owańoŚcl:

tytuł prawny nle dotyczy

roLne:

rodzaj gospodarch'a: rolne powierŻchn a: 37,19 ha
o Wartości:1 051 000

zł

rodzaj zabudowy: murowane z pustakóW
tytuł prawny własność

4

Z tego Mułu osiągnąłem(ęłam) w roku t]biegłym prŻychód
lnne

n'e'Jcl_omoścl:

i

dochód

W

Wysokości: 92 176

99zł

l
, l
,

powierzchnia: nie dotyczy
o Wańości]

tytuł prawny:
t.

-

Posiadam udziały W spÓłkach handlowych

nalezy podać liczbę i emitenta udzjałów:

nie dotyczy

udziały te stanowią pakiet Większy niŻ 10% udziałów w spółce:
z tego tytułu osiągnąem(ęłam) w roku ubiegłym dochód W Wysokości]

tv.
Posiadam akcje

W spÓłkach handlowych

34 akcie po 1oo zł kaŹda seri B

-

naleŹy podać liczbę i emitenta akcji]

PPch ''Frita/'sA w Tarnowie

n]e dotyczy
akcje te stanowią pakiet Większy n]Ź 1o% akcjiw spółce:
w wysokoŚci: nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąem(ęłam) W .oku ubiegłym dochÓd

do jego majątku odrębnego) od skar_
Naovlem{am) {nabvł moi Tałzonek 7 Wylączen'err rn'e1ia orzyrależrego
nego ch związków lub od kote'ytoia
samo=aoJ
ff"d;;ffi;' i;;;]'p;;-śt*ofi osooy ó'awnej leonosre"
przetarqL
należy podać opis
w
dlodze
poo'eqało
zbyc|L
rastębulące' m'erie' które

;"";j;i;;;v ;1":ńe,
Ęil ' i",;;";; "ilogo'brurryrolrewGrab'nachooowerŻcc1l

18 56 ha oo

ANR w Rzeszowie

przedmiot działalności):
'1 Prowadzę działalnoścgospodarczą'? (należy podać folmę prawną i

-

osobjście nle dotyczy
Wspólnie z innymi osobami

przychód
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w loku ubiegłym

i

dochód w WysokoŚci:

pŻedstaw]cielem' pełnomocnikiem takiej działa]ności
zalządzarn działalnościągospodarczą lub jestem

2'

(należy podać forinę prawną i przedmiot działalności):
osobiście
Wspólnje z innymj osobami

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

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

-

jestem członkiem zarządu (od kiedy):
jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):
jestem członkiem kornisji rewizyjnej (od kiedy):

w Wysokości]
Z tego tytułu osiągnąłern(ęłam) w roku ubiegłym dochÓd
2' W spółdzielniach:
nie dotyczy

-

jestem członkiem zażądu (od kiedy):
jestem członkiem rady nadzorcze]3 (od kiedy):

jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):
Z tego tytułt] osią9nąłem(ęłam) W roku t]biegłym dochód

W

wysokości:

3 W fundacjach prowadzących działajnośćgospodarczą

/'/'

nie dotycŻy

-

jestem cŻłonkjem ŻaŻądu (od
kjedy)j
jestem cŻłonkjem rady nadŻorczej

(od kiedy)]

jestem cŻłonkjem komisji rewizy]'nej
(od kiedy):
Z tego tytułu osjągnąem(ęłam) w roku
ubiegłym dochód w wvsokości:

lrne'docnooy osląga1e Ż tytułJ 7atrudnienla
lub jnnej działalnościzarobkowej lub zajęc,
uŻyskManych z każdeqo tvtulL'
1 Umowa z UG czarn; - óo sl l.gl .ł

2

z

podaniem kwot

Ze^ZMWK w Wol' nzęazl'isłi _ z
ooo oo zt
ZGoW w Jaś/e - 1 175 ao Żl '
Diety PlR w Boquchwale - 750 Żł

3 Dlety
^Diety z

4

tx.

składnlki m]enla ruchornego o Wańoscl )owyżej
r
10 000 złotych (w pżypadku pojazdÓW
podac markę, modellrok produkcji): '
mechanjcznych należy
1 Ciągr,k case MxM 1go
2oo3 r - 23o oo0 zł
c'ęaarowy scanla 144 L' 1998 r' _ .oo
ooo zł
./
:1mo9h9d
J Ulągnlk
Uase 5130, 1997 r' _ 60 ooo zł
4 Ulągnik Ursus 4514, 2001 r' - 50 0oo zł
c PłL]g Vogel-Not 2006 r _ 45 oo0 Żł
b sarnochod osobowy Volvo s_8o - 35 ooo Zł
/'
z'emniaczany Glime' 1994 l' _ 35 ooo Żl
^omoaln uolawowy
Ó' Agregat
Max XXL 2oo5 r _ 30 ooo zł
v^UpryshMacz ciągrJkowy 2002. - 30 oaa
zl
'u
stewny Amazone. 1996 r. _ 30 0OO zr
lr ^gregat
órona lalerŻowa 2006 r' - 20 ooa zl
12 Wago-worKownlca elehtron|czna _ .6
oo0 Żł
13 Podnosnik widłowy' 1994 r' _ 15 ooo zi
]4 Kombąn z'e.nnlaczany z-614 - 15 ooo zl
']b' l o'mowacŻ
aktywny 1996 r - 14 ooo z{
'lb cląglik Ursus c-330
19/2l -lEoaozl
1(' sadzalka Rola z 2006 r _ ]1 ooo ŻI

x.
Żobowiązania plenlężne o wartosci powyżej
]0 000 złotych'
k.edyty i pożycz(' oraz warLnk''
na jak]ch został udz|elone lWobe.
hogo WŻwiązkuz]akim zoalzen'ern
-1^ty-r_z;oągnięte
w jak'eJ wvsokości)' Kledyt k'ęskowv w
BsR oddział W czarnej -45 214

zł

DANf; SSOBOWE
?84tlj|łĘeHRCINl0NE

PoWVŹsze oświadcŻenie składam świadomy(a), iŻ na podstawie ań' 233
pra;dy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia Wolności'

Czana, 30.04.2012

t.

(miejŚcowość' data)

l

N

je\r!4aściwe

'i'.]iJ

a"łóv

skreślić'

s 1 Kodeksu

karnego za podanie nie-

,,l/oili'*
''' 'b''-ąu;T*'*'
J
"
(Podos)
I

'

gospodar
a-'i"i"ńóc"i wytwórczej w rolnictwie w zaktesie produkcji roślinnej i zwieę ęcej, wformie izakresie

Nie dotyczy lad nadzorc7ycn soółd7lelri mies7kaniowych'

'

