
OSWIADCZENIE M A J ^ T K O W E 

2 X- oii . {f' 

wojttt; ZQot^pey wojta; scki'ctai'ZQ gminy, skarbnika gminy, kitioyinika jednuslki 
ftrganizacyjncj gminy, osoby zai'zqdzajqccj i cztonka oiganu /.ai A4d/.aJ4tegu 
gminnq osobq prnwnq oraz osoby wydajqccj dccyzjc administracyjne w imieiiiu 

1. Osoba sk}adaJ4ca oswiadczenie obowi^zana jest do zgodnego z prawdy, starannego i zupehiego wypehiienia 
kazdej z rubryk. 

2. Jezeli poszczegolne rubryki nie znajduj^ w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy wpisac „nie dotyczy". 
3. Osoba sktadaj^ca oswiadczenie obowi^zana jest okreslic przynaieznosc poszczegolnych sktadnikow 

maj^tkowych, dochodow i zobowi^zan do maj^tku odr^bnego i maj^tku obj^tego matzensk^ wspolnosci^ 
maj^tkow^. 

4. Oswiadczenie maj^tkowe dotyczy maj^tku w kraju i za granic^. 
5. Oswiadczenie maj^tkowe obejmuje rowniez wierzytelnosci pienifzne. 
6. W cz^sci A oswiadczenia zawarte ŝ  informacje jawne, w cz^sci B zas informacje niejawne dotycz^ce adresu 

zamieszkania sktadaj^cego oswiadczenie oraz miejsca polozenia nieruchomosci. 

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe) 

uTodzony(a) 24 lutego 1958 roku w Zdunskiej Woli 
Urzqd Gminy Zapolice, Skarbnik Gminy 

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja) 

po zapoznaniu si? z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dzialalnosci 

gospodarczej przez osoby pelni^ce funkcje publiczne (Dz. U . N r 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. N r 26, poz. 306 oraz z 2002 r. N r 113, poz. 984 i N r 214, 

poz. 1806) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz^dzie gminnym (Dz. U . z 2001 r. N r 142, poz. 1591 

oraz z 2002 r. N r 23, poz. 220, N r 62, poz. 558, N r 113, poz. 984, N r 153, poz. 1271 i N r 214, poz. 1806), 

zgodnie z art. 24h tej ustawy oswiadczam, ze posiadam wchodz^ce w sklad malzenskiej wspolnosci maj^tkowej 

lub stanowi^ce mqj maj^tek odr^bny: 

I. Zasoby pieni^zne: 
- srodki pieni^zne zgromadzone w walucie polskiej: 168 773,75 PZA^/wspoiwlasnosc malzenska/ 
- srodki pieni^zne zgromadzone w walucie obcej; nie dotyczy 
- papiery wartosciowe: me ^/^(vczj nakwot?: O.OOPZA .̂ 
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II. Dom o powierzchni: 150 ml, o wartosci:200 000,00 PLN, tytul prawny: wspoiwlasnosc malzenska 
1. Mieszkanie o powierzchni: nie dotyczy ml, o wartosci: 0,00 tytul prawny: nie dotyczy 
2. Go5pQdarst\yo rolne: rodzgj gospodarstwa: uprawy j^ohpyve ,.ppwierzchnia:2,65.ha„ • 

o warto^i: 20 000,00 PLN rodzaj zabudowy.-_6raA: , . . . . . . . . „ . . ^ ... 
XyXn\jpxa)Nny\wsp6twlasnosc malzenska . 
Z tego tytulu osi^gn^lam w roku ubieglym przychod i dochod w wysokosci: przychod - 6 124,16 
PLN, dochod 0,00 PLN 

3. Inne nieruchomosci: 
powierzchnia: 0,0728 ha/ V2 dzialki - ogrodka dzialkowego nabyta w wyniku spadku/ 
o wartosci.- 5 000,00 PLN /wartosc Vi dzialki l^cznie z Y2 wartosc budynku gospodarczego 
usytuowanego na w/w dzialce/ 
tytul prawny: wlasnosc 

III . 
Posiadam udzialy w spolkach handlowych - nalezy podac liczb? i emitenta udzialow: nie posiadam 
udzialy te stanowi^ pakiet wi^kszy niz 10% udzialow w spolce: n/e fifo/yczy, 
Z tego tytulu osi^gn^lam w roku ubieglym dochod w wysokosci: 0,00 PLN. 

TV. 
Posiadam akcje w spolkach handlowych - nalezy podac liczb^ i emitenta akcji: nie posiadam 
akcje te stanowi^ pakiet wi^kszy niz 10% akcji w spotce: nie dotyczy, 
Z tego tytulu osi^gn^lam w roku ubieglym dochod w wysokosci: 0,00 PLN. 

V. 
Nabylam (nabyl moj malzonek, z wyl^czeniem mienia przynaleznego do jego maj^tku odr^bnego) od 
Skarbu Panstwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorz^du terytorialnego, ich zwi^zkow 
lub od komunalnej osoby prawnej nast^puj^ce mienie, ktore podlegalo zbyciu w drodze przetargu -
nalezy podac opis mienia i dat^ nabycia, od kogo: nie dotyczy. 

VI. 
1. Prowadz^ dzialalnosc gospodarcz^^^^ (nalezy podac form? prawny i przedmiot dzialalnosci): 

osobiscie nie dotyczy; 
wspolnie z innymi osobami nie dotyczy. 
Z tego tytulu osi^gn^lam w roku ubieglym przychod i dochod w wysokosci:. 0,00 PLN 

2. Zarzadzam dzialalnosci^ gospodarcz^ lub jestem przedstawicielem, pelnomocnikiem takiej 
dzialalnosci (nalezy podac form? prawny i przedmiot dzialalnosci): 
- osobiscie nie dotyczy, 

- wspolnie z innymi osobami nie dotyczy. 
Z tego tytulu osi^gn^lam w roku ubieglym dochod w wysokosci: 0,00 PLN. 
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VII. 
1. W spoikach handlowych (nazwa, siedziba spolki): nie dotyczy 
- jestem czlonkiem zarz^du (od kiedy): nie dotyczy 
- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od k iedy)dotyczy 
- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy) nie dotyczy, 
Z tego tytulu osi^gn^lam w roku ubieglym dochod w wysokosci: 0,00 PLN. 

2. W spoldzielniach «/e fiforyczy 
.•- jestem czlonkiem zarz^du (od kiedy): nie dotyczy, 
- jestem czlonkiem rady nadzorczeĵ ^̂ ^ (od kiedy): nie dotyczy 
- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy 
Z tego tytulu osi^gn^lam w roku ubieglym dochod w wysokosci: 0,00 PLN. 

3. W fundacjach prowadz^cych dzialalnosc gospodarcz^: «/e Jo/yczy 
- jestem czlonkiem zarz^du (od kiedy): «/e t/o^yczy 
- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy 
- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy 
Z tego tytulu osi^gn^lam w roku ubieglym dochod w wysokosci: 0,00 PLN. 

VIII. Inne dochody osi^gane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnosci zarobkowej lub zaj^c, z 
podaniem kwot uzyskiwanych z kazdego tytulu: 
-dochod z tytulu umowy o prac^ - 81 334,22 PLN; 
-doplata bezposredniazARiMR-3 825,11 PLN; 
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cz^sc D 

Adres zamieszkania osoby skiadaj^cej oswiadczenie: 
Miejsce poiozenia nieruchomosci wymienionych w pun^ci^^z^ic^^adres): 

1 \j\ifjLJLv ujMiumji.».iiiij ^Kiauaiii swmuuiny^aj, iz iia podstawie art. 233 § 1 Kodeksu kamego za 
podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnosci. 

28 kwietnia 2016 roku 
(miejscowosc, data) (podpis) 

|1| Niewlasciwe skreslic. 
|2| Nie dotyczy dzialalnosci wytworczej w rolnictwie w zakresie produkcji roslinnej i zwierz^cej, w formie i 
zakresie gospodarstwa rodzinnego. 
|3| Nie dotyczy rad nadzorczych spoldzielni mieszkaniowych. 
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