
oŚWtADczENt E MAJĄTKoWE

wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy'
osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą Prawną

oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta'

Czarna, dnia 25.04.2013 r.
(miejscowoŚc)

Uwaga:

1' 
n"i"Hłi1il:;*:r*,"o"zenie 

obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego 
Ł1Pł$"'"'" 

wypełnie-

2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisac ..nie dotv-
czv".

3. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność 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 wierzytelności pieniężne.

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

czĘŚc A

Ja' nizej podpisanv(a)' 
(i.io""1[.T,Ui.3ot"[?]9;.-" rodowe)

urodzony(a) 22.101959 R. w RUDNIKU N SANEM

GMlNNY ZESPoŁ EKoNoMlCZNo-ADMlNlSTRAoYJNY SZKoŁ W CZARNEJ' 39-215 CZARNA,
UL.DWORCOWA 6 - DYREKTOR

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu się z pzepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o ograniczeniu prowadzenia działalnoŚci go-
spodarczej przez 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 Nr49, poz 483,22000 r Nr26, poz 306 orazz2002 r Nr 113, poz 984 iNr214,poz 1806) oraz
ustawyzdnia8marca1990rosamorządz|egminnym(Dz.U.z2001 rNr142,poz'1591 orazz2002rNr23,
po2.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz 984, Nr 153, poz 1271 i Nr 214, poz. 1806), zgodnie z art.24h tej ustawy
oŚwiadczam' ze posiadam wchodzące W skład małzeńskiej wspolności majątkowej lub stanowiące moj majatek
odrębny:

I.

Zasoby pienięzne:

- Środki pienięzne gromadzone w walucie polskiej: ok 40 O00'00

- Środki pienięzne gromadzone w walucie obcej: NlE DOTYCZY

- papiery wartościowe: PoLlSY NA ZYclE
na kwotę: ok.300 tys'zł

na kwotę:

il.

1. Dom o powierzchni. 130 m2, o wańoŚci. 350 tys zł tytuł prawny: MAŁZEŃSKA WSPoLNoSc MAJĄTKOWA

2 Mieszkanie o powierzchni: 52,9 m2, o wańoŚci: 1oo TYS ZŁ tytuł prawny: MAŁZEŃSKA WSPoLNOŚC
MAJĄTKoWA

3 Gospodarstwo rolne:

rodzal gospodarstwa. NIE DOTYCZY, powierzchnia:

o wańoŚci:

rodza) zabudowy:

tytuł prawny:

/t



Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychod i dochod w wysokości: NlE DoTYCZY
4 lnne nieruchomoŚci:

powierzchnia: 1,7 ha-las 0,4 ha - działka budowlana

o wańoŚci: kolejno: 40 tys.zł 80 tys.zł

tytuł prawny: kolejno.KSlĘGA WlECZYSTA-WŁASNOSC oDRĘBNA, K.W' - MAŁZEŃSKA WSPoLNOSC
MAJĄTKoWA

1il.

Posiadam udziały w społkach handlowych - naleŻy podac liczbę i emitenta udziałow:

NIE DOTYCZY

udziały te stanowią pakiet większy niŻ 10% udziałow w społce: NlE DOTYCZY

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym dochod w wysokoŚci: NlE DoTYCZY

tv.

Posiadam akcje w społkach handlowych - nalezy podac liczbę i emitenta akcji:

154 - WS|P

akcje te stanowią pakiet większy niŻ 10% akcji w społce: NlE DOTYCZY

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochod w wysokoŚci: NlE DoTYCZY

V.

Nabyłem(am) (nabył moj małŻonek, z wyłączeniem mienia przynaleŻnego do jego majątku odrębnego) od Skar-
bu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związkow lub od ko-
munalnej osoby prawnej następujące mienie, ktore podlegało zbyciu w drodze przetargu - naleŻy podac opis
mienia i datę nabycia, od kogo: NlE DOTYCZY

vt.

1 Prowadzę działalnosc gospodarcz{ $alezy podac formę prawną i przedmiot działalnoŚci): NlE DOTYCZY

- osobiście NlE DOTYCZY

wspolnie z innymi osobami NIE DOTYCZY

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochod w wysokosci: NlE DoTYCZY
2 Zarządzam działalnoŚcią 9ospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej działalnoŚci

(naleŻy podac formę prawną i przedmiot działalnoŚci): NlE DOTYCZY

osobiŚcie NlE DOTYCZY

- wspolnie z innymi osobami NIE DOTYCZY

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym dochod w wysokoŚci: NlE DoTYCZY

vil.

1 W społkach handlowych (nazwa, siedziba społki): NlE DOTYCZY

- jestem członkiem zarządu (od kiedy):

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym dochod wwysokoŚci: NlE DoTYCZY

2 W społdzielniach:

NIE DOTYCZY

- jestem członkiem zarządu (od kiedy):

- jestem członkiem rady nadzorcze.j3 (od kiedy):



- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym dochod w wysokoŚci: NlE DoTYCZY

3. W fundacjach prowadzących działalnośc gospodarczą:

NIE DOTYCZY

- jestem członkiem zarządu (od kiedy):

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym dochod w wysokoŚci:

vill.

lnne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęc, z podaniem kwot
uzyskiwanych z kazdego tytułu: UMOWA o PRACĘ - 70 919,90 zŁ

tx.

Składniki mienia ruchomego o wańoŚci powyzej 10 000 złotych (w przypadku pojazdow mechanicznych naleŻy
podaĆ markę, model i rok produkcji): NlE DOTYCZY

X.

Zobowiązania pienięzne o wańoŚci powyzej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i poŻyczki oraz warunki'
na jakich zostały udztelone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem' w jakiej wysokości): KREDYT
HlPoTECZNY NA BUDoWĘ DoMU - BANK M|LLENN|UM - 96 TYS. CHF

czĘŚc B

Ad res za m ieszkan ia osoby składającej oŚwiadczen ie :

Miejsce połozenia nieruchomoŚci wymienionych w pu

1

2.

J,

4



Powyzsze oświadczenie składam Świadomy(a), iŻ na podstawie ań. 233 $ 1 Kodeksu karnego za podanie nie-
prawdy lub zatajenie prawdy grozikara pozbawienia wolnoŚci.

c24RN4,26.04.2013 R.
(miejscowoŚc, data)

1 Niewłaściwe skreślic.
' Nie dotyczy działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęce1, w formie i zakresie gospodar-

. stwa rodzinnego.
" Nie dotyczy rad nadzorczych społdzielni mieszkaniowych'


