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OSWIADCZENIE MAJ~TKOWE ~j
w6jta, zas~pcy w6jta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gmi y,

osoby zarz~zajClcej i cztonka organu zarz~zaJClcegO gmlnnCl osom{ praWnij
oraz osoby wydajClcej decyzje administracyjne w imieniu w6jta

Lanent, dnia 24.04.2015 r.
(miejscowosc)

Uwaga:

1.Osoba skJadajClC8oswiadczenie obowictzana jest do zgodnego z prawdCl,starannego i zupelnego wypelnienia
kazdej z rubryk.

2. Jeieli poszczeg61ne rubryki nie znajdujCl w konkretnym przypadku zastosowania, naleiy wpisac "nie dotyczy".

3. Osoba sktadajClC8 oswiadczenie obowictzana jest okreSliC przynaleZnoSc poszczeg61nych skJadnik6w maj"lt-
kowych, dochod6w i zobowiClZan do majCltku od~bnego i maj"ltku obj~tego maaenskCl wsp6lnosciCl ma-
jCltkoWCl·

4. Oswiadczenie majCltkowe dotyczy majCltku w kraju i za granicCl.

5. Oswiadczenie majCltkowe obejmuje r6wniez wierzytelnosci pieni~ne.

6. W cz~ci A oswiadczenia zawarte 54 informacje jawne, w cz~i B zaS informacje niejawne dotyCZClceadresu
zamieszkania skJadajClcegOoswiadczenie oraz miejsca potoi:enia nieruchomosci.

cz~scA

po zapoznaniu si~ z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 ograniczeniu prowadzenia dzialalnosci go-
spodarczej przez osoby pelnietce funkcje publiczne (Oz. U. z 2006 r. Nr 216, poz. 1584 z potn. zm.) oraz ustawy z dnia 8
marca 1990 r. 0 samorzetdzie gminnym (Oz. U. z 2013 r., poz. 594 z potn. zm.), zgodnie z art. 24h tej ustawy
oswiadczam, i:e posiadam wchodzetce w sktad matzeriskiej wspolnosci majettkowej lub stanowietce moj majettek
od~bny:

I.

Zasoby pieni~zne

- srodki pieni~zne zgromadzone w walucie polskiej: 58 OOOPLN

- srodki pieni~zne zgromadzone w walucie obcej: 22 000 EURO

- papiery wartosciowe: obligacje skarbowe, jednostki udziat6w w funduszach inwestycyjnych

(wspotwtasnosc) na kwot~: 340 000 PLN

II.
1. oom 0 powierzchni:240 m2, 0 wartosci: 260 000 PLN tytut prawny: wsp6fwtasnosc

2. Mieszkanie 0 powierzchni:1/50 m2, 0 wartosci:200 000 PLN, 2140 rrr 0 wartosci 200 000 PLN tytut prawny:

obydwa wsp6twtasnosc

3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: tetka, sad, powierzchnia 2.4696 ha 0 wartosci: 45 000 PLN

rodzaj zabudowy: nie dotyczy

tytut prawny: wsp6twtasnosc



powierzchnia: 0.47. ha - zabudowa - dom wymieniony w pkt.1, garaz 0 pow. 30 m2 0 wartosci 5 000 PLN

tytut prawny: wsp6twtasnosc

III.

Posiadam udziaty w sp6tkach handlowych -nalezy podac Iiczb~ i emitenta udziat6w: nie dotyczy

udziaty te stanowi~ pakiet wi~kszy niz 10% udziarow w sp6tce: nie dotyczy

Z tego tytutu osiqgn~tam w roku ubiegtym doch6d w wysokosci: nie dotyczy.

IV.
Posiadam akcje w sp6tkach handlowych - nalezy podac licz~ i emitenta akcji: nie dotyczy

akcje te stanowi~ pakiet wi~kszy niz 10% akcji w sp6tce: nie dotyczy

Z tego tytutu osi~nliltam w roku ubiegtym doch6d w wysokosci nie dotyczy

V.
Nabytam {nabyt rn6j matzonek, z wyt~czeniem mienia przynaleznego do jego maj~tku odrlilbnego) od Skarbu
Panstwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorz~du terytorialnego, ich zwi~zk6w lub od komunalnej
osoby prawnej nastlilPuj~ce mienie, kt6re pod legato zbyciu w drodze przetargu - nalezy podac opis mienia i datlil
nabycia, od kogo: nie dotyczy

VI.

1. Prowadz~ dzialalnosc gospodarCZce (nalezy podac formlil prawn~ i przedmiot dzialalnoscQ: nie dotyczy

- osobiscie: nie dotyczy

- wsp61nie z innymi osobami: nie dotyczy

Z tego tytutu osi~nliltam w roku ubiegtym przych6d i doch6d wysokosci: nie dotyczy

2. Zarz~dzam dziatalnosci~ gospodarcz~ lub jestem przedstawicielem, petnomocnikiem takiej dziatalnosci

(nalezy podac formlil prawn~ i przedmiot dziatalnosa): nie dotyczy,

- osobiscie: nie dotyczy,

- wsp61nie z innymi osobami: nie dotyczy

VII.
1. W sp6tkach handlowych (nazwa, siedziba sp6tki): nie dotyczy

- jestem cztonkiem za~du (ad kiedy): nie dotyczy

- jestem cztonkiem rady nadzorczej {od kiedy): nie dotyczy

- jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy



- jestem czlonkiem zarzetdu (od kiedy): nie dotyczy

- jestem czlonkiem rady nadzorczel {od kiedy) nie dotyczy

- jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy

2. W fundacjach prowadzClcych dziatalnosc gospodarczCl: nie dotyczy
- jestem czlonkiem zarzetdu (ad kiedy): nie dotyczy

- jestem cztonkiem rady nadzorczej {od kiedy): nie dotyczy

-jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy

VIII.
Inne dochody osiClQane z tytutu zatrudnienia lub innej dziatalnosci zarobkowej lub zaj~c, z podaniem kwot

uzyskiwanych z kazdego tyturu: PIT 37, umowa 0 prac~ 66538,66 PLN

IX.
Sktadniki mienia ruchomego 0 wartosci powyzej 10 000 ztotych (w przypadku pojazd6w mechanicznych

naleZy podac mark.~, model i rok produkcji): samoch6d Citroen C3 z 2010 r., samoch6d Fiat 500 z 2010 r.

stanowiCl matzer'iskCl wsp61nosc majCltkowCl

ZobowiClzania pieni~zne 0 wartosci powyzej 10 000 ztotych, w tym zaciClgni~te kredyty i pozyczki oraz
warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiClzku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokosci):
nie dotyczy



CZ~SCB

Dane zawarte w cz~sci B oswiadczenia nie podlegaj~ publikacji - zgodnie
z art. 24i ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz~dzie gminnym
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pain. zm.)

POwyZsze oswiadczenie sktadam Swiadoma, ii na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie nieprawdy lub
zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnosci.

lancut 24.04.2015 r.
(miejscowosc, data)
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(podpis)

1 Niewlasciwe skresli6,
2 Nie dotyczy dziatalnosci wytw6rczej w rolnictwie w zakresie produkcji roslinnej i zwierzt2cej, w formie i zakresie gospodarstwa

rodzinnego,
3 Nie dotyczy rad nadzorczych sp6ldzielni mieszkaniowych,


