wojta, 'zastej)cy wojta, sekretarza gminy, skarbnilca gminy, kierownika jednostki
organizacyjnej gminy, osoby zarzq.dzaj^cej i czlonka organu zarz^dzaj^cego
wydaj^cej decyzje administracyjne w imieniu
wojta [l]
WOLA KRZYSZTOPORSKA
Wp*.
dnia

2012 -04- 2 0
(miejscoft'osc)

ikazanodtxza'fat

u\Y£GA':
2.
3.

4.
5.
6.

(dnia)

T/i\T 7i. '", 7

do zgodnego z prawda^ starannego i zupelnego wypelnienia
kazdej z rubryk.
Jezeli poszczegolne rubryki
lym przypadku zastosowania, nalezy wpisac ,,nie dotyczy".
Osobaskladajaca
;slic przynaleznosc poszczeg61iiycli skladnik6w
majatkowychj dochod6w i zobowiazan do majatku'bdr^bnego i majatku obj^tego malzenska_wsp61noscia^
majatkowa,.
Oswiadczenie majajkowe dotyczy majatku w kraju i za granica^.
Oswiadczenie majajkowe obejmuje r6wniez wierzytelno^ci pieni^zne.
W cz^sci A oswiadczenia zawarte sa^informacje jawne, w cz?sci B zas informacje niejawne dotycza^ce adresu
zamieszkania skladaja^cego oswiadczenie oraz miejsca polozem'a nieruchomosci.

CZ^SC A

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)
urodzony(a) ...,/.[.(.-..SMY.

.W.fvotu
(miejsce zatrudnienia, stanowlsko lub funkcja) V
po zapoznaniu sie_ z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dzialalnosci
gospodarczej przez osoby pelnia^ce funkcjepubliczne (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, z 2000 r. Nr 26, poz. 306 oraz z 2002 r, Nr 113, poz. 984 iNr
214, poz. 1806) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzajizie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 1423 poz.
1591 oraz z 2002 r.Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 iNr214,poz.
1806), zgodnie z art, 24h tej ustawy os'wiadczarn, ze posiadam wchodza_ce w sktad malzenskiej wspolnosci
majajtkowej lub stanowiqce moj majatek odr^bny:

I. Zasoby pienifzne:

0 Of firtf) -

-

srodki pieni^zne zgromadzone w waluciepolskiej: ....4J,Y.v.iy.\<.Y..].....

-

srodki pieni^zne zgromadzone w walucie obcej:

^

— papiery wartosciowe:

na kwotej
II.
1. Dom o powierzchni:
.TTT.
m25 o wartosci:
"7777:
tytulprawny: ..,
2. Mieszkanie o powierzchni: ..v^^ji?....m23 o wartosci: $y.\*$Y£7
tytulprawny:
3. Gospodarstwo rolne: EQdzaj gospodarstwa: /HS^fi^&wff^V?, powierzchnia: ....
o wartosci:

rodzaj zabudowy:

7777777

tytul prawny:

Z tego tytuhi osia£nalem(e_lam) w roku ubiegiym przychod i dochod w wysokosci:
4. Innenieruchomos'ci: powierzchnia:...^M
o wartosci:
tytul prawny:
III.
A
'
Posiadam udziaty w spolkach handlowych - nalezy podac liczb^ i emitenta udziaiow: .. xv?U,-2

udzialy te stanowia_pakiet wi^kszy niz 10%) udziaiow w spolce:
Z tego tytuhi osiaj*nalem(ej:am) w roku ubiegiym dochod w wysokosci:

iv.

__

Posiadam akcje w spolkach handlowych - nalezy podac liczbe^ i emitenta akcji: /!.-Ll...f.T.~:-?/

^fi-w^WZ.W'? ^MBfy^
^'"\\\^

&W^l^^(^9i^6~%-&!> tev 75"
,

akcje te stanowia^pakiet wi^kszy niz 10%) akcji w spolce:

/ , '_

;. . ,'

a

Z tego tytuhi o signal em($lam) w roku ubiegiym dochod w wysokosci: ... .V| 7", S^L

V.
Nabylem(am) (nabyl moj malzonek, z wyla^czeniem rnienia przynaleznego do jego majatku
odrebnego) od Skarbu Panstwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorzajiu
terytorialnego, ich zwia_zkow lub od komunalnej osoby prawnej nast^puja^ce mienie, ktore
podlegalo zbyciu w drodze przetargu - nalezy podac opis mienia i dat^ nabycia^ od kogo: ..

VI.
l.Prowadze_ dziaialnosc gospodarcza} -1 (nalezy podac form? prawnaj przedmiot dzialalnosci): ./.%Lb

~

osobiscie

~ wspolnie z innymi osobami
Z tego tytulu osiajgna]:em(ej:am) w roku ubieglym przychod i dochod w wysokosci:
1. Zarza_dzam dzialalnoscia_gospodarcza^lub jestem przedstawicielem, pelnomocnikiemtakiej
dzialalnosci (nalezy podac form? prawnaj przedmiot dzialalnosci):
- osobiscie

-

wspolnie z innymi osobami

Z tego tytulu osiaj?naj:em(ej:am) w roku ubieglym dochod w wysokosci:

VII.
1. W spolkach handlowych (nazwa, siedziba spolki): . .f-

jestem czlonkiem zarzadu (od kiedy):.

-

jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

-

jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy)

Z tego tytulu osia_gnalem(^lam) w roku ubieglym dochod w wysokosci:
2. W spoldzielniach:
— jestem czlonkiem zarzajdu (od kiedy):

-

j estem czlonkiem rady nadzorczej ^ (od kiedy):

jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):
Z tego tytulu osi^gnalem(?lam) w roku ubieglym dochod w wysokosci:
3. W fundacjach prowadzapych dziaialnosc gospodarczaj

/.IM&,. .

— jestem czlonkiem zarza_du (od kiedy):
— jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):
-

jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

,

Z tego tytuhi osia_gnaiem(^am) w roku ubieglym dochod w wysokosci:
"VTII. Inne dochody osi^gane z tytuhl zatrudnienialub innej dzialalnosci zaro^kqwej lub zaje^c, z
podaniem kwot uzyskiwanych z kazdego tytutu: .

. : . ' , . \ . . . . . . . . . . . . ..

IX. Skladniki mienia ruchomego o wartosci powyzej 10 000 ziotych (lw przypadku pojazdow
mechanicznych nalezy podafi mark?, model i rok produkcji):

X, Zobowia_zania pieni^zne o wartosci powyzej 10 000 ziotych, w tym zaciajmie_te kredyty i
pozyczki oraz warunki, najakich zostaiy udzielone (wobec kogo, w zwi^zku z jakim zdarzeniem, w
jakiej wysokosci):
i

CZ^SC B

Powyzsze oswiadczenie skladam swiadomy(a), iz na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego za
podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnosci.

[1] Niewla^ciwe skreslic.
[2] Nie dotyczy dziaialnosci wyt^vorczej w rolnictwie w zakresie produkcji ro^linnej i
zakresie gospodarstwa rodzinnego.
[3] Nle dotyczy rad nadzorczych sp6idzielni mieszkaniowych.

zwierz^cej, w fonnie i

